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 לגיפש הדוהי ר״ר

 ראווגנוא

 רבחמה תאצוהב
 (1993) ד״נשת ביבא לת



 יספלא קחצי ר״ד :הפירצ

 רבחמל תורומש תויוכזה לב
 :רבחמה תבותכ

 לגיפש הדוהי ר׳*ז
 64687 ביבא לת 7 ינאילידומ בותר

 6962697 ןופלט



 ,םיביבחהו םירקיה יחאל שדקומ הז רפס
 ,הידמולו הרות יריקומ ,דסחו הקדצ יפדור

 לגיצש בד רבשי החמש
 לגיסש באז

 לגיפש יבצ קחצי
 לגיפש ןמלז המלש

 .הפוריאב הארונה האושהמ ,םלוע ארוב ,׳ה דסחב ולצינ םלוכ
 .תראפתל לארשיב ןמאנ תיב םיקהל וכז םלוב

 .םלעפו םכרד חילצי בוטה ׳ד



 ןורכז תבצמ
 ןמז קרפבו ,םילעפ בר ןקסע ,בל־בידנו רשי שיא ,רקיה ירומ־יבא

 — ןנבר ריקומ ,תיטפרקה היסורב תויסקודוטרואה תוליהקה לכ שאר־בשוי
 ומאו בקעי ר׳הומ םסרופמה בידנהו דיעה ןב ,ל״ז לגיפש ףסוי השמ ׳ר ר״הומ

 .ןמטור תיבל המולב תרמ —
 הפכו ןויבאל החלש הידי ,םילעפה תבר ,תינקדצהו הרקיה יתרומ ימא
 היח תרמ םיבוטה הישעמב תמסרופמ התיהש ,תועינצבו הונעב ינעל השרפ
 ,שטיווקשאמ לאומש ףסוי ׳ר תודימבו הרותב לודג ,םסרופמה דיעה תב אכענ
 .וימיקמ ןיבו ׳דיולק״ה אישנ היה .הנש 50־ל בורק לודגה ׳דיולק״ב רועיש דיגמ

 .ץרווש תיבל רתסא — המא
 לחר הרש ,בל תבוטו הליכשמ ,םינוקזה תב ,הדיחיהו הרקיה יתוחא
 רסמנש יפכ .ץיוושוא ינשבכב וחצרנ .לאומש בקעי םייתנשה ןב רקיה הנבו

 .םמד םוקי ׳ה ,ד״שת רייאב ו״כ םויב דקומה לע ולע
 ,ףרודצנואב הלודגה הבישיה דימלת .תולענה תודימה לעב ,רוכבה יחא
 םג הרומחו הלק לע דיפקה ,הטמל דמחנו הלעמל בוהא היה .לארשי םייח
 הניארקוא תודשב לפנ .דסחו הקדצ ףדור ,הדובעה תונחמבו לטקה תודשב
 .ד״יה ורבק םוקמו ותומ םוי עדוי ןיאו ,ב״שת תנשב ,הינשה םלועה תמחלמב
 ןב םולש יבר — הדיחיה יתוחא לש הלעב ,בלה בוטו בלה בידנ ,רקיה יסיג

 הליהקה לש ישאר ריכזמו םירשימה דיגמ ,דנורגשיפ עשוהי םייח יבר
 םוקמ עדוי ןיאו הניארקוא תודשב לפנ אוה םג .ראוועואב תיסקודוטרואה

 .ד״יה .ותומ םויו ורבק

 :יבא דצמ ,םירקיה ידוד

 טיגרמ ותיערו בקעי ׳ר ןב ןמלז המלש יבר

 הליהקה תלהנה ירחבנ יבוטמ — לארשי ןב רזיוו לאכימ לאיחי יבר
 .ל״ז הרובד ותייערו ראוועואב

 ותשאו םינש ה״כ ךשמב הלודגה הנזרבב הליהקה סנרפ — רלדנה יכדרמ יבר
 .ל״ז הרש

 .ל״ז הרובד ותשאו םש לעב ןבדנ לגיפש בקעי יבר ןב לאוי יבר
 תפומל תודימבו תובוט תולעמב רתכומ ,לגיפש בקעי יבר ןב לארשי יבר

 .ל״ז טיגרמ ותשאו



 ♦ימא דצמ םירקיה ידוד

 הנזרב תליהק שאר ,שטיוואקשאמ לאומש ףסוי יבר ןב םייח םהרבא יבר
 הנופ לבל ועויסבו הברה ותובידנב םסרפתה .סרפ תלבק אלל הנש ה״כ ךשמב

 .ל״ז לטינ ותשאו
 יכמות• הרות דומלתה ר״וי ,שטיוואקשאמ לאומש 1ןסוי יבר ןב ביל ריאמ יבר

 .ל״ז הרובד ותשא .םש לעבו עודי בידנ ."הרות
 תבישיב מ״ר שמישו הרותב לודג ,טילבנזור קיזייא קחצי יבר ןב שריה יבצ יבר
 חינה ."הרות ירעש״ו "חקור ןמש" לעב לש ויאצאצמ .הלודגה ףרודצנוא

 .ל״ז האל ותשא ,הרותה תועוצקמ לכב םיבר די יבתכ וירחא
 ןנוח תוימורת תודימ לעב ,שטיוואקשאמ לאומש ךסוי יבר ןב דוד בקעי יבר

 .ל״ז הכלמ ותשאו לד לא

 יררוצ י״ע םיזגה יאתב ,לודגה ומש שודיקב ,דקומה לע ולע םלוכ
 .םרכזו םמש חמי — םירעוהה םהירזועו םיצאנה םינמרגה ,םידוהיה

 תומשנ םע םייחה רורצב םירורצ תורוהטה םהיתומשנ הנייהת
 .ןדע ןגבש תוינקדצהו םיקידצה

 !םמד םוקי ׳ה



 רפסה חתפב
 לארשי תיב לכ םע ,ראווגמא ידוהי לש רמח םלרוג יל עדונ רשאכ
 ריע לש התומד תא ריינה לע הלעא יכ יבלב יתרמא ,הפוריא חרזמב
 יתחפשמ ינב לכ ורג הבש ,םלוע רוא יתיאר הבש וז לארשיב םאו
 תא יתלביק וז ריעב .יתודודו ידוד ,אתבסו אבס ,םירקיה ירוה —

 .םיחכשנ יתלב תישארב־ימי ילע ורבע הבו יכוניח
 ,ילע ורבעש םירוסייו תולחמ ףרחש ל־אל הלהתו םינש ורבע־ופקנ

 תא תולעהל בלב הלבק — ילע יתלבק רשא תא םייקל ידיב הלע
 .וז השודק ריע לש התומד

 הינקסע ,םינואגה הינבר ,הישיאב התיה תניוצמ ראווגנוא תליהק
 הינואג חורמ התרשהש לארשיב םאו ריע התיה וז .היתודסומו

 .הלוכ הנידמה לע הינקסעו
 תורצח לש םיבהלנ םידיסח הב ויה .ראווגנוא תליהק התיה תנווגמ
 הנידמה ברעמב תונידמה ידימלת ,םיעבשומ "םידגנתמ" הב ויה ;תונוש
 םיגוח הב ויה ;"רפוס בתכה״ו "רפוס םתח״ה לש םשרדמ תיבמ

 הדובעל םתושי לכב ורסמתהש םיקהבומ םינויצ םיגוחו םיליכשמ
 לש המודיקל דחי ולעפ םיגוחה לכ םלואו ,תינוציחו תימינפ תינויצ

 .תידדה תונלבוסו הנבה ךות ,הליהקה
 אלו םידוהי ,לכה לע ויה םידבוכמו ונתליהק ינב ויה םירשי םירחוס

 .ריעב התיה אל היולג תוימשיטנאו םידוהי
 תוחפל ,הב היה אל ,הבש םינווגה יוביר ףא לעש הליהקה תואגמ
 םג .התרהטב הליהק .תבורעת יאושינ לש דחא הרקמ וליפא ,ינמזב
 תסנכה תיב תא דקופ היה ,ןטק לאמש גלפ ילוא טעמל ,םילקבש לקה

 .םירחאה תסנכה יתב תא וא לודגה
 הבישיב ויה םידימלת 300-200־כ .ראווגנואב קספ אל הרות לוק

 .ונכותב םקיזחהל םוקמה יל רצ ראווגנוא ןב רמא אל םלועמו
 .רתויב םישקה הימיב םג הליהקה ינבמ וספ אל דסחו הקדצ

 ,תורוגס ויה תויונחה לכ .ריעה לע םתוחה תא ועיבטה גחו תבש
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 ויח בוקנ רכש לע םיעגייתמחו םילמעה .םילבסה ךכו םינולגעה ךכ
 השרד וא הרות גופסל ךלוה םהמ דחא לכו םיכלמ ינב תותבשב

 .ול ביבחה םוקמב
 .לכב תפומ .ראווגנוא תליהק ,יתליהק התיה תפומל הליהק ןכא

 .תידוהי הליהקל למס
 .תיתפומהו הפיה יתליהק לש הפוס היהי הכש לליפ ימו ללימ ימ
 תודלותב היה אל והומכש יצאנה יאדמשאהש רעשל היה לוכי ימ
 דע !ורע ,ורע" לעופב םייקיו יתליהק תא םות דע תירכי םימעה
 יסחימ ונהינ הכש ריעה יבשותש ןימאהל היה לוכי ימ ."!הב דוסיה
 ךכ לכש םהינכשל ביואלו רצל םה םג ויהיו םידוהיה םע חבריקה

 .םנעמל םג ולמע
 אלא .ונימע ינבב וחבט םינמרגה קר אלש םלוע ןוארדל םשריי
 םהינכש תרבעהב תובהלתהב םהל ועייסו םנימיל ודמע םירגנוהה םג

 .הלילו םימוי םירעובה םיזאגה יאתל
 ןוטלשל חוודמה ינוריעה ןוטלשה לש ,רפסה ןוסב ,ירוקמה ח״ודה
 םדי .הדמשהב התיה םדי יכ חיכומ הדמשהה לעו שוריגה לע יזכרמה

 !םדה תא הכפש
 תוקרפתה םע ,םויה — רווגנואל אוביש ימ לכ זחאת תוצלפ
 היאש .הממשו ןברוח .הניארקואל תכייש איה ,תיטייבוסה היסור
 הליהקה תודסומל רכז ןיאו תודהיל רכז ןיא .תוממוש היכרד .המשו
 ,רדרדו ץוק .הלש תורבקה תיבב ךכו היחה ראווגנואב ךכ .תראופמה
 תראופמה תודהיה תא ריכזמ וניא הבש םידוהיה טעמ .ךולכלו הבוזע

 .ראופמה רבעה לומ ארונה הווהה תא שיגדהל ואב וליאכו וזה
 וללועש המ ,יל יללא .קסופ יתלב יכב יתיכבו ראווגנואב יתייה

 !הזכ ןברוח רעשל היה לוכי ימ .יריעל
 ןאכ .יתבסו יבס וררוגתה הבש הנכשה הנזרבב ךכו ראווגנואב ךכ
 ןכש םיתמה תא רקבל ישוקב רשפא ןאכ .דחא ידוהי וליפא רתונ אל
 לע רבדל אלש ,תוצותנו תורובש תורחאהו םרחוה תורבקה תיבמ יצח
 טעמה תא םג .בר הבוג דע רדרדו ץוק אלמה תורבקה תיבב הבוזעה

 ."רתיה אלל" םוקמב ונרקיב יכ ,תוארל ונלוכי אל הזה
 .תינחורה ראווגנואל הבצמ םיקנ ונא .התמ תימשגה ראווגנוא

 .דוע הנניאו התיהש ראווגנואל
 אלמ יבל ,רפסה תספדה המייתסנש רחאל ,המדקהה תא ימייסב
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 דע עיגהל תויורשפאו תוחוכ יל ןתנש םלוע ארוב ל־אל הלהתו הדות
 .םולה

 ,הביחבו הבהאב ידמע הכלהש הרש הרוסמה יתייערל הכרבו הדות
 בר וידיש ףסוי־השמו םייח ד״וע ,לאומש־בקעי יפורפה םירקיה ינבל
 .תומכוחמ תורעה וריעהו ינודדוע ,רמוחה לע ורבע םה .רחסמב ול

 ךרעש ,ןיטינומ בר רפוס ,יספלא קחצי ר״ד ברה ידידיל רקיו הכרב
 .סופדל ותאבהב עייסו סופדל רפסה תא

 הכרדהב ,הצעב יל ועייסש הלא לכ םתאו הכרבה לע םלוכ ודמעי
 .רמוח תריסמבו

 .רבחמה
 ג״נשת זומת



 ׳א קופ
 ראווגנוא

 הרבע גנוא רהנ לע תנכושה ׳ט290מ0ס תיכשטב ,ראווגנוא ריעה
 איה ןכמ רחאל ,הירגנוה חרזמב התישאר .םינוש םיינידמ םילוגלג
 איה ,םויכ ,ףוסבלו תיטייבוסה־היסורל הרבע הנממ ,היקבלוסוכשטב
 םיימינפה םיטפראקה ירה יסכורמ דחא לע ,תנכוש .הניארקואב

 .םיינוציחה םיטאפראקה ירהל םיליבקמה
 ןיב יעבט לובג םינמסמה ,םיטאפראקה ירה ןיב תנכושה ריעה
 ןמזה ךשמב העיגה (תיטאפראק־תת) תיטפראקה היסור ןיבו היצילאג

 .תיטילופו תילכלכ תובישחל
 תפוקתבו גנוא זוחמ תריב ירגנוהה ןוטלשה תפוקתב התיה ראוועוא
 התכז ריעה .תיטאפראקה־היסור לש התריב יקבולסוכשטה ןוטלשה
 סכ לע הב ובשיש םילודגה םינברל תודוה ידוהיה םלועב םוסריפל
 ךוותה ידומעמ ,הירגנוה תנידמב םינברה ילודגמ ויה םה — תונברה
 םיימינפה םירדסל תודוהו — םיישארה הירבדמו תידרחה תודהיה לש

 .ריעב הליהקה ייח לש יתפומה לוהינהו םיחבושמה
 לש הזה קלחהש רחאל ,ריעב בשייתהל ולחה םידוהיהש םיחינמ
 ראווגנוא ריעל אב אל יכרותה אבצה .םיקרוטה י״ע שבכנ הירגנוה

 ובשייתהש םיידוהי בא־יתב המכ ועיגה ויתובקעב םלוא .המצע
 תחפשמל תכייש התיה ריעה .םיפסונ םידוהי ובשיתה םתובקעב .ריעב

 שמיש ,הווהתמה הליהקבש הרעשהל דוסי שי .טגורד ירגנוהה םיליצאה
 םינושארה םידוהיה םיבשייתמה ירהש ,הארוה־הרומ ידרפס ידוהי
 שבכ אל אוה רומאכש ףא ,הירגנוהל יכרותה אבצה תובקעב ועיגה

 .ראווגנוא ריעה תא
 רבעמש לארשי תוליהקו התישארב הנטק התיה הליהקהש רחאמ
 ראווגנוא לש חמוקמ תא ונמיס ,רתוי תומסרופמו תולודג ויה לובגל
 ךורע ןחלש ילושב בותכ אצמנ ךכ .היצילגבש הל הכומסה ריעב
 ריע" (טענאב לאקזחי ׳ר ירבד "המלש םש״ב ןייע) :בטיה־ראב םע
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 .(אקרוטל ךומסה ראווגנואמ ...הנומאב שדוקה תכאלמב קסועה לעופה
 התיהש ,הירגנוא לובגל ךומס היצילאגב הנטק ריע איה הנורחאה

 .ראווגנואמ רתוי תמסרופמ
 תא רוסמל ילבמ — ריעב םירגה םידוהי ריכזמה ןושארה ךמסמה
 רמאנ וב (1646) ו״ת תנשמ םיסמ ימלשמ תמישר אוה — םרפסמ

 ,.טנירופ 2 הירלצנוקל םלשל םידוהי לעש
 ינש ,רמולכ ,תוחפשמ יתש לע רסמנ (1728) ח״פת תנשמ ךמסמב

 .ריעב תורגה ,תושפנ 9 םהש בא־יתב
 תוחפשמ שלש תורג ריעב יכ רסמנ (1735) ה״צת תנשמ ךמסמב

 .תושפנ 16 םהבו בא־יתב השלש ,רמולכ —
 םינש רשעכ הרבעוהש ,ריעב םיסמ ימלשמ ןיסולכואה תמישרב
 ריעב יכ םיאצומ ונא ,הירלצנוקל (1745) ה״קת תנשב ,ןכמ רחאל
 ,הארנכ ,הדסונ הזה ןמזב .תושפנה רפסמ טרופש ילבמ בא־יתב 6
 ,(1753) ג״יקת תנשמ סמה ימלשמ תמישרב יכ ,תידוהיה הליהקה
 ,ריעב תידוהי הלהק התיהש עמשמ .ידוהי בר ןהכמ ריעב יכ רכזנ

 2.הב קיזחהל הלכיש
 בא יתב תמישר יפל ,(1768) ח״כקת תנשב ריעב רבעוהש דקפמב
 93־ל עיגה םידוהיה רפסמ יכ ונא םיאצומ ,ריעב םהירוגמ םוקמ יפלו

 3.שפנ
 הרומכל (1763) ג״כקת תנשב ,הזרט־הירמ הכלמה האיצוהש רזוחב
 תלוז — תופסונ תורגא םידוהימ תובגל אל םהל תארוק איה —
 סמ שרד רשא ,ראווגנוא ריעב רמוכה השעש יפכ אלש ,תונלבוסה סמ
 רבכ היהש דיעמ הז רזוח .הרובק וא הנותח ,הלימ תירב לע דחוימ

 .ראווגנוא ריעב ידוהי בושי
 ורג םידוהי יכ םידמל ונא (1791) א״נקת תנשמ תנינעמ הדועתמ
 ךרוצ האר םינפה רטסינימש דע — רכינ רפסמב וז הנשב ריעב

 :האבה הדוקפה תא םסרפל
 םינפה ןוירטסינימ) ונדרשמל ושיגה ראווגנוא זוחמ ידוהיו ליאוה"
 לצא הצופנו תכלוהש ,םתלהק לכ םשב תונלבוק (םיכלמה רצח לש
 דוחיבו ,חספה גחל םירצונ םדל םיקוקז םידוהיהש ,הנומאה ,םירצונה
 םידוהיה תפידרל תמרוגו טושפה םעה תובכש ןיב וז הנומא תטשפתמ
 בלהמ איצוהל ידכ .תודבוע המכ ושיגה םהיתונולבוק תוחכוהל .לבסלו
 לכב ולדתשתש םכילע ונא םיווצמ ,םידוהיה דגנ הז םודק טפשמ
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 תירצמה חיסולכואה בלמ רוקעל ,םיימוקמה םיאנתה יפל ,םהיצמאמ
 םירמכה תרזעב םג ךכ םשל שמתשהל שי .תאזה הלפתה הנומאה תא
 םיקוקז םידוהיהש ,םודקה טפשמה תא םיבשותה בלמ איצוהל ידכ
 הנשיה תירבהו השמ תרותש ,םעל תורוהל םירמכה לע .ירצונ םדל
 םימד תכיפשו החיצר לכ טלחהב םיללוש ,לארשי תנומא תא תטשקמה
 .םירצונהמ תוחפ אל איהש החיצר לכ םינגמ םידוהיה .הרקמ לכב
 אל ,38 רפסמ שדחה קוחה לש ומויק לע דיפקהל ונא םיווצמ ןלהל
 שנועה לע היסולכואה תא ריהזהל שי .םידוהיל לבסו רעצ םורגל
 תוערואמ ועראי םא .ל״נח ףקות לע ורמשי אל םאב םהל יופצה
 ןידה תרמח לכב םיינירבעה תא שינעהל שי םידוהיה יפלכ םיזיגרמ

 ."ואריו ועמשי ןעמל
 תלילע טויסמ ולצינ אל ראווגנוא ידוהי יכ ,דחמ החיכומ הדועתה
 שדחה ןמזל דעו םייניבה ימי זאמ םידוהיה תא תיעבהש ,םדה

 .ןינעב תונוטלשה לש םדקתמהו ילרבילה לופטה תא ךדיאמו
 הירלצנקה לש (1802) ב״סקת תנשמ 3993 ׳סמ הדוקפ הרמתשנ
 וזו .ןיטשלמרמ וקרב םשב ראווגנואב ידוהי תשנעה רבדב תירסיקה
 :זוחמה לשומלו יזוחמה אפורל הירלצנקה י״ע התנפוהש הדועתה ןושל
 .ןיטשלמרמ וקרב לש ותואירב בצמ לע עידוהל םישקבמ ונא הזב"
 אוה הלוחה םאה יתוכמ 50 הקלוחש רחאל ףלעתהש ,ןוכנ הז םאה
 תוכמ 50 דוע לש תפסונ האקלהל ששח שיש ,ךכ ידכ דע חופנ
 הזב הנתנ ןפוא לכב .וייח תא ןכסל הלולעו ,ושנוע יפל ול תועיגמה
 בכעל שי ,הז ןינעב ותוכלמ דוה תדוקפ לבקתת אל דוע לכש הדוקפה
 זוחמה לשומו זוחמה אפור ."תפסונ האקלה לש לעופל האצוהה תא

 .הז ןינעב רוקחל םישרדנ
 תיתוכלמה הירלצנקה תרסוא (1803) ג״סקת תנשמ תרחא הדוקפב

 ירצונל תתל ריעבו ראווגנוא זוחמב םידוהיה חזרמה יתב ילעב לע
 .דחא סנרולפ לע הלועה םוכסב הפקהב תואקשמ

 תוחכונב אלא םירכיאל ףסכ תוולהל םידוהיל רוסאש ,םיעידומ ןכ
 לשומ דרשמל וריבעיו וז האוולה" לע לוקוטורפ בותכיש ,ינוריע דיקפ

 ."זוחמה
 .ריעב םידוהי לש תרכינ תוליעפ לע תוחיכומ הלא תודועת

 תונושה תופנה לש תוח״וד הירלצנקל םיעיגמ (1782) ב״פקת תנשב
 ,םידוהיה לע תדהוא חורב תוחוודמ תויושרהמ תובר .םידוהיה בצמ לע
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 רמאנ ,םיינע הכ םה גנוא תפנ ידוהי .לרוג יכומ םינכסמל םיבשחנה
 םיאצמנ םהלש רדחהו תסנכה תיב .סמ םולשתמ וררחושש ,ח״ודב

 ידבוע םה ראשהו רחסמהמ םיסנרפתמ העברא קר .הרוכש הרידב
 .לעוש תלובישמ םחלל אלא תגשמ םדי ןיאו המדא

 הרכשש ריעב הנטק הליהק התיה יכ םידמל טא הלא תודועתמ
 .םידליל הרות דומלת ונייה ,"רדח" ןכו תסנכ תיבל רדח רבכ

 ללגב קר אל ,לדגו ךלה ריעב םידוהיה רפסמ 18־ה האמה יהלשב
 לש התקולח תובקעב םידוהי לש הדידנמ םג אלא ,יעבטה יוברה
 ןילופמ םידוהיה לש הלודגה הריגהה ןמ .(1772) ב״לקת תנשב ןילופ
 ןוטלשה ,רמולכ — רצואה תלהנה .ראווגנוא םג התכז הירגנוהל
 ,םיסממ םתוא ררחיש רצואה .םידוהיה תובשיתהב הכמת — יזכרמה
 יזכרמה ןוטלשה .תורחא תויוכז םהל קינעה ןכו ,הירגנא תודובעמ
 םהב האר יכ ,היצילגו ןילופ ידוהי תריגה תא הכרבב םדיק הניוב
 ךדיאמו ריעב תירגנוה ירבוד רפסמ תא דחמ ןיטקי רשא יניצר םרוג

 .תינמרגה ירבוד רפסמ תא לידגי
 םירגהמה ןמ הברה הטלק היצילג לובגל ךומס הנכשש ראווגנוא

 הלא םידוהימ קלח .הקזחתנו החתפתה ,הלדגו הכלה התליהק .הלאה
 .המדא תדובעב קסע קלחו רחסמב קסע שדחה םרוגמ םוקמב

 ןושארה ברה תא הריעה ואיבה ראוועואב םידוהיה םירחוסה
 ,בובל ריעל ועסנ ראווגנוא ירחוס :השעמה רופיס והז .היצילאגמ
 .ירחסמה זכרמה זא התיה גרבמל .םרחסמ לגרל ,גרבמל הארקנ זא
 והינימזהו ןאמזייר־קידוב שיבייל הירא ברה תא ושגפ םה בובלב
 תא טפש אוה .ראווגנואל אבו הנענ בובלמ ברה .ריעה ברכ ןהכל
 ומע איבה ברה .תרוסמהו הרותה יכרדב םכירדהו םעונ לקמב םעה
 הנימ ,הדעה ירדס תא גיהנה ,ותדלומ ריעמ השודק ישימשתו תותילט
 יסנרפ ונייה "םיבוט" א״יו רבזגל ינשה תאו הליהקה שארל דחא
 ךושמל עדי אל םהמ שיא יכ ,הדעה ירפס תא להינש אוה .הליהקה
 הדסונ ךכ ,תרדוסמ תידוהי הליהקל ראוועוא תכיפה ותוכזל .טעב

 .לארשיב םאו ריע התירחאו רעצמ התישארש ,ראווגנוא תליהק
 היהש ריעה תיסולכוא לש יללכה רפסמב (1837) ז״צקת תנשב

 .10%־ל בורק ,םידוהי 624 םנשי 6,631
 (1850) י״רת תנשב .הנשב הנש ידמ םידוהיה רפסמ לדג וז הנשמ
 היה — שפנ 8015 היה ריעב היסולכואה לש יללכה רפסמה רשאכ
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 םידוהיה לש הז זוחא .31.20% ונייהד שפנ 2500 ריעב םידוהיה רפסמ
 היה ריעה יבשות רפסמ רשאכ 1900 תנשב .םינשה תצורמב רמשנ

 .33.10% ונייה םידוהי 4560 םכותב ויה 14,723
 ללכ ךרדב .םידוהיה ידיב היה רבכ ריעב רחסמה (1850)י״רת תנשב
 תיזכרמה םתוליעפ .ריעה לש תילכלכה התוחתפתה תא ועבקש םה
 םיקוחה וקחוה הבש (1940) ש״ת תנשל דע הכשמנ הלכלכה יחטש לכב
 םהיתודמע לכמ זא ולשונ םידוהיהו .הירגנוה ידוהי דגנ םידוהי יטנאה
 םתעפשהש םיעבוק םיירצונה ריעה תודלות יבתוכ .ריעב תוילכלכה
 םנוגרא רשוכ ,ריעה ידוהי תמזי תא החיכומ םידוהיה לש תילכלכה
 קחוהש — היצפיצנמאה קוח ןכל רזע הברהבש ןבומ .םתריצי חכו

 .הירגנוה תכלממב םידוהיל תויוכז ןויווש ןתנ (1867) ז״כרת תנשב
 םג דסיי ,הליהקה דסיימ היהש ןמזייר־קידוב שובייל ׳ירא ברה
 לש ונב היה ,אשידק הרבח לש הדועת יפל ."אשידק הרבחה" תא
 תנשב רבכ אשידק הרבחה רבח ,ןמזייר עשוהי ׳ר — ןמזייר ברה

 4.(1778) ח״לקת
 ויצלח יאצוי .ותריטפל דע ריעה תונברב ןהיכ שובייל הירא יבר
 הבצמ ומיקה ראווגנואב ורגש ,ןמזייר־קידוב שובייל הירא ׳ר ברה לש
 שובייל הדוהי ה״ומ קידצה ברה" :הילע ובתכ ךכו ורבק לע השדח
 ׳ד ךרד םרוהל וניתדע להקב ןושארה ןמאנה העורה היה אוה .ל״ז
 הדמעה ,הלכ הנושארה הבצמה תויהבו רושימבו קדצב ונתלהק ןנוכיו
 בוט ץיליו קידצ היהי םלוע רכזל .ויצלח אצוי וידכנ י״ע הבצמה תאז

 ."ה״בצנת (לארשי ללכ) .י״כ דעב
 סקנפב .ל״ז טייזכיר הילדג ברה ראווגנוא תונברב שמיש וירחא
 הרבח" לש הסקנפב םלואו ויתולועפמ םימושיר ואצמנ אל הליהקה
 תרבח רבכ התיה וימיבש םידמל ונא ןאכמו ומש רכזנ "תוינשמ
 הארנכ .הז ריע בר לש ויתולועפ לע רוכזיא לכ ןיא ךכל טרפ .תוינשמ

 .ריעב ותוליעפ התיה הרצקש
 ריעה ברכ ותונמתה ינפל .דירפ הדוהי ברה היה ריעב ישילשה ברה
 ומש תא םתח ךכו הליהקה ריכזמ ,רמולכ — הדעה רפוס שמיש אוה
 לש ד״באכ ומש תא םתח ןכמ רחאל .הליהקה יסקנפב םינש המכ
 ויתומיתחו ודי יבתכ ואצמנ הליהקה יסקנפב .תונברב שמישו ריעה

 האמ תואלמב .וז הנשב רטפנ הארנכו — (1812) ב״עקת תנשל דע
 השדח הבצמ ריעב אשידק הרבחה ישנא ומיקה ,ותריטפל ךרעב הנש
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 הב בותכה תא אורקל דוע ולכי אלש ,הנשיה הבצמה תאו ורבק לע
 םכחה נ״פ" :השדחה הבצמה לע תורחה חסונה .רבקה לע וחינה
 תא תעד דמילו דמל ותונמוא ותרותו וצפח הרותב רשא םלשה
 ק״דבא ל״צז בקעי מ״ב הדוהי ג״הואמה ברה לכשה רסומב ׳ד םע
 .(1812) ב״עקת הנש האמ ומכ תוחונמל ךלה הנדמוא פ״ע .״ראווגנוא

 ."ק״פל 1912 ב״ערת תנשב הפד ק״חמ שדחתה הזה ןויצה
 יזכרמ ,הינלופ־היצילאגמ םירגהמ םידוהי הטלק ,רומאכ ,ריעה

 :רמאיי םנמא םהילע .םשמ ואבוה הינבר םג .םהה םימיב הרותה
 הלדג" הירגנוה ץרא לבא "הלא םינבר הדליו התרה ןילופ ץרא"
 ץראב םוסריפלו הלודגל ועיגה הלא ןילופ ינבר ןכש ."היעושעש

 .הירגנוה
 יבצ ׳ר ןואגה ברה ,ןילופ דילי היה ראווגנוא לש יעיברה הבר םג
 תנשב דלונ אוה .ףירח ה׳לשריה ׳ר ויונכב עודיה ,ריללעה ףירח שריה
 לע .ץשומאז ד״באר הירא ׳ר לודגה ברה םסרופמה ויבאל - ו״לקת
 ;דארבב םירשימ דיגמ ,רגולק המלש ׳ר :םינואגה ונמינ ויערו וירבח
 אוה םג — ןלהל רפוסמכ שמישש — ברנייו שידראמ יכדרמ ׳ר

 .אווארמ קחצי השמ ׳ר ףירחה ברהו ראווגנוא ריעב ד״באכ
 תנשב דלונ ,ורודבש םימסרופמה םינואגה דחא ,ףירח שריה יבצ ׳ר
 ט״עקת תנשב .לגירב ק״קב ד״באל לבקתנ ריעצ ליגב .(1776) ו״לקת
 ,אצינשיוו ד״באכ זא ןהכש ."םעט ךורב" לעב ןואגה תצעב ,(1817) —
 דובכ .דארב תליהק לש תמסרופמהו הלודגה הבישיב מ״רל לבקתנ
 וילא ופסאנ המש .הבש םימכחה ידימלתו ריעה ישנא ול וקלח לודג
 והמת לכה .ותמכח תונייעממ ובאשו ותרותל ובישקהש םיבר םידימלת
 חרכוה אוה ,וילע האבש תונערופ לשב .ותואיקבו ותופירח לדוג לע
 וז הביזע תביסל םיקייודמ םיטרפ .ריעה תא ימואתפ ןפואב בוזעל
 םינוש םירופיסו תודגא תוכלהתמ םלואו םויה דע ונל ועדונ אל
 הליהקה ידבכנמ םיינש וילא ואב הלילה תוצחבש םירפסמ .היתודוא
 טלמהל ךב םושמ וילעו ושאר לע תפחרמ הלודג הנכסש ול ורסמו
 וימעפ תא םשו ריעה תא ודבל בזעו םהירבד!׳ ןימאה אוה .ושפנ לע
 םעפ וילא ואב םישנא ינש :םירפסמ הנכסה תביס לע .הירגנוה לובגל
 — וניבאמ ונשריש השורי רבדב וניניב םירבדו ןיד :ול ורמאו רתסב
 .השוריה תא םהיניב קליחו םהירבדל ןימאה ברה .בהזו ףסכ הברה
 םהינשש הלגתנ רקבב םלוא ,קספ ימדכ רקי ץפח םהמ לביק אוה
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 םגש ,דארב יריקיל רבדה עדונשכ .דחא רש תאמ םיצפחה תא ובנג
 לע הלודג הרצ הזמ חמצת אמש ודחפ ,בונג ץפח אצמנ ברה תיבב
 לשב :תרפסמ תרחא הסרג .ושפנ לע חורבל םברב וציאהו לארשי לכ
 האבו טפשמה תיבב וילע ולילעה ,דארב ילודג וב ואנקש הלודג האנק

 *.ריעהמ ותוא שרגל הדוקפ
 .םירוסא םירפס יפל דמלמ אוהש טפשמ ודגנ ושיגה :תפסונ הסרג
 תונכהה לגרל ררועתה ןינעה לכ .דארבמ שרוג אוהו הרגסנ הבישיה
 תודגנתה ודוסיל ודגנתה ריעה ידרחש ילאיר רפס תיב תמקהל

 *.תטלחומ
 ןהיכ ראווגנואב .ראוועוא ק״ק ד״באל לבקתנ (1796)ו״נקת תנשב
 .התוא דסיי אוהש — הבישי םג להינ אוה .םינש המכ תונברב
 ןואג לש ותרות תא אמצב תותשל וז הבישיל ורהנ םיבר םידימלת
 .םברכ הז ןואג לבקל םילודג םיצמאמ התשע ראווגנוא .הז ףירח

 הגוהנ התיהש תרכשמה תרוצ) "עובש ימד" להקה תפוקמ ול וביצקה
 םג הכמת םג הליהקה .ברו דבכנ םוכסל הלעש — (םהה םימיב
 ,וחקל תא עומשל ותבישיל ואבש םיברה םידימלתה — םירוחבב
 לביק ותבישיב .ותופירחו ותרות לע תואלפנ ועמשנש רחאל דוחיב
 ריעב דלונש ,ךורע ןחלוש רוציק לעב ,דירפצנאג המלש יבר םג הרות

 7.באל ול היה שריה יבצ יברו ויבאמ םתיתה דליה .ד״סקת תנשב
 רידחה הז אלפומו ףירח ןואג .השדח הרוצ השבל ותגהנהב הליהקה
 התלע הליהקה .׳ד תאריו הרותל הבהא ותליהק ישנאב שירשהו

 .לארשיב םאו ריעכ ןיטינומ הל אצי רצק ןמזבו היתולעמב
 ץיבוקסאב (ףלאוו) באז יבר ןואגה קלתסנ (1718) ח״עקת ןויס ׳זב
 ׳ר ןואגהל םריעב תונברה תא העיצה הליהקה .דאהינוב לש הבר
 םתח״ה לעב ,גרובשרפמ רפוס השמ יבר תעפשהב .ריללעה שריה יבצ
 ןהכל רבעו ,דאהינוב תליהק תעצה תא שריה יבצ יבר לביק ,"רפוס

 *.דירפצנאג המלש ׳ר ודימלת תא ותא חקל אוה .ריעה לש הברכ
 עצינשיוומ רבע "םעט־ךורב״ה לעבש רחאל — ח״פקת תנשב

 יבצ יברמ לגירבו עצינשיוו תולהק יסנרפ ושקיב ;היברומבש קינפיילל
 הנענ שריה יבצ יבר .םירעה ברכ םהיתוליהקל רוזחיש ריללעה שריה
 םלוא ,ותונבר תא לחה ןהבש םירעה לא ,ותודלי תוזוחמל רוזחל
 לש ותעפשהו ובתכמל תודוה תאז השעש םירמוא .דאהינאבב ראשנ
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 תודהיל ויתומורתש ןעטש ,ןשי־ןביוא ק׳׳ק ד״בא ל״ז ץנימ השמ יבר
 .ןה תובושח הירגנוה

 םלוא א״צקת תנשל דע ,הנש הרשע שולשכ דוע בשי דאהינובב
 ואיבה םה .וייח תא וררמ םיללובתמה .ורובע תושק ויה הלא םינש
 בזעש לע תורמ ןנואתה אוה .הלשממה ידיקפ לא הער ותבד תא
 תליהק ישנא .םלוע לש ומורב בשי םש — ראווגנוא תליהק תא
 לע קולחלו םוקל רשפאש םתעד לע הלע אלו ׳ד יארי ויה ראווגנוא
 הרושבה וילא אובב ותחמש תא ןיבהל רשפא ןאכמ .ןיד תיב בא
 יכדרמ יבר ןואגה הברש רחאל ,בר םישפחמ ראווגנוא תליהקבש

 ריעה תא בזע ,רגולק המלש ׳ר ןואגה לש וסיג ,בערנייוו שידראמ
 הנש הרשע שלש רחאל קר .ןילופב ץיוואבארג לש הברכ שמשל רזחו

 ׳ר ביבחה ודימלת .ברב תנינועמ איהש הליהקה הרכזנ ,בר אלל
 ותעפשהו — ריעה ישנא בל לע רביד ,ראווגנוא שיא ,דירפצנאג המלש
 ינפ תא תולחל ותואיש — ריעה דילי היה ירהש הבר התיה םהילע
 לע לבקיו ראווגנוא ריעל בושיש ,ריללעה שריה יבצ יבר םדוקה םבר

 יבצ יבר לא עסנ םג אוה .ריעה לש תונברה רתכ תא שדחמ ומצע
 ותוחילש .ראווגנוא ריעה ברכ ןהכל בושיש וענכשל ידכ ףירח שריה
 וניגב ךא יכ — ודימלתל רמא אוה .ראווגנואל רזח ברהו החילצה
 בוזעי אלש ,ראווגנוא ישנא םע שריה יבצ יבר הנתה יאנת .ריעל בש
 דאהינובב ןיתמי אוה .הליהקל ןמאנ העור אצמייש ינפל דאהינוב תא

 רוסיאב הרויש והשימ םינפ לכ לע ,ומוקמ אלמל ןוגה בר אצמייש דע
 .רתיהו

 תינש לבקל ידכ םילודג םיצמאמ התשע הדיצמ ראווגנוא תליהק
 2500 ולע ראוועוא ישנא לש תואצוהה תונובשח ,לודגה םבר תא

 .םהה םימיב קתעו םוצע ןוה ,ןדלוג
 םלוא .םריעל ןואגה םבר בושב םירשואמ ויה ראווגנוא ידוהי
 תריטפ רחאל .בר ןמז םתחמש הכרא אל םבל ןובאדלו םרעצל
 הליהקה ישאר ושפיח ,ןשי־ןביוא לש הבר ץנימ השמ ׳ר ןואגה
 ועיצה םיבושח םינבר .הז הלענו םר דיקפתל םוקמ־אלממ רחא
 לש הבר סלרעפ השמ קחצי ברה םהיניבו תונברל םתודמעומ תא
 הבר ל״ז רגיא המלש ברה ;דאהינוב לש הבר ןכמ רחאלו ,טאטשנזייא
 ;אנזופב רגיא אביקע יבר ןואגה ויבא מ״מ ןכמ רחאל ,שילאק לש

 ברה ;ץישבייאמ ברה ,רמייהנפוא רעב יבר ;סבואט השמ ןרהא יבר
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 שקיבש — ״תויח ץ״רהמ״ה — אוואקלאז ד״בא תויח שריה יבצ
 טרופפר הדוהי המלש יבר םג .רפוס םתחה לש ותרזע תא םג ןכל
 ינפב וילע ץילמיש ,וב ךמת גארפב ברה ןכמ רחאלו בובלמ (ר״יש)
 ,רטפנה ברה ,ץנימ מ״רהמ ןואגה לש ונתח .ןשי־ןביואב הדעה ילהנמ
 .וימח לש וייחב דוע ריעב הרות ץיברה ןכש ול עיגמ דיקפתהש בשח
 וילאו ףירח שריה יבצ יבר תריחבב ךמתו ץילמה "רפוס םתח״ה
 ורבח "בקעי תועושי" לעב ןיטשנרוא םלושמ בקעי יבר םג ףרטצה
 ולסכב לבקתנש אוה םנמאו .היצילאגמ דוע ,שריה יבצ יבר לש בוטה

 .ןשי־ןביוא לש הברל ד״צקת
 רובעיו םתוא בוזעי ץרענה םברש ומיכסה אל ראווגנוא יבשות
 ינשכ ריעב בשוי ברה :התיה תיזכרמה םתנעט .ןשי־ןביוא לש תונברל
 ואיבהל ידכ תולודג תואצוה וילע האיצוה הליהקה .דבלב םישדח
 ןשי־ןביואב הליהקה ישאר .ריעה תא בוזעי אוהש ןגוה הז ןיאו ןאכל
 ראווגנוא ישנא ואיצוהש ןדלוג 2,500־ה תא םלשל םינכומ םהש ועידוה
 הליחתב ססיה שריה יבצ יבר םג .תאז ושע ןכאו ברה תא איבהל ידכ
 קרו ינרדומ ברב םינינועמ הליהקה ישנאש עמש יכ ,תונברה תא לבקל
 .תונברה תא לבקל םיכסה ,וב םיצפח הליהקה ישנא בורש הנענשמ
 רבעו ראוועוא ריעה תא תינש ,אופיא ,בזע ףירח שריה יבצ יבר
 םיטעומ םישדח .םש םימי ךיראה אלש אלא ,השדחה ותליהקב ןהכל

 9.ה״צקת ירשתב ה״כב רטפנ תונברב םש שמיש רחאל
 דומענ םהילע ,םיבושח םירפס המכ רביח ףירח שריה יבצ יבר

 ."ראווגנוא ינבר לש םהירפס" :דחוימ קרפב
 י״ע הדסונש ,ריעב הנושארה הבישיה ,ראווגנואב הלודגה הבישיה
 הבש 1944־ד״שת תנשל דע םייקתהל הכישמה ,ףירח שריה יבצ יבר
 תודהי לע הרבעש המויאה האושה תונשב ריעה ידוהי לע תרוכה הלע
 םימ וקציו הב ודמל םידימלת תואמ .הינשה םלועה תמחלמב הפוריא

 .הבישיב וכנחתה הירגנוה ינבר ינואגו ילודג .םילודגה הינבר ידי לע
 .הבחרתהו הלדג איהו הליהקה תא וקזיח תוברה ויתולועפ

 תדה ןרקו תוליהקה קוזחל ,תובר ךותמ ,ויתולועפמ המכ ןייצנ
 תנשב .אבאשט תליהקב תוברועמ .א :הרותה ןרק דמעמ תמרהל ןכו
 ירבח ןיב אבאשט תליהקב השק תקולחמ הצרפ (1834) ד״צקת
 םינברה ילודג .ריעה בר ,ןהוזרדנסכלא יולה ןתנוי ברה ןיבל הליהקה
 אלש םושמ םבר תא רטפל וצר רשא הליהקה ירבחב וכמת הירגנוהב
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 םינברה ילודגל ונפש הלא .הליהקב הארוה הרומכ שמשל יואר היה
 ףירח שריה יבצ ׳ר לא םג ונפ ,הליהקה בר דגנ םהיתונעטב הירגנוה

 :הליהקה בר תא אוה םג לספ הבש ותבושת וזו
 הרק רשא רוהט אל הרקמהמ בל תלחמ תרגא ינעיגה םכבתכמ"
 הבר יכ םתקעזו ,םכתליהקב לותש רשא הערה הרומה םע םכל
 םג יכ ,דיגא תמאהו .הזה ףגנ ןבאו לושכמה חפו שקוממ םליצהל
 הרקי ןכ ומכ ,םדי תחת רשא תאזה הלשכמהו םשארב םימשא םח
 ורחבי ןומהה רשא הזה תחפסמה התשפ יכ תעמ םיברל םימיה בורב
 ורקבי אלו ,האנ החיש ירחא םיכלהמ םדיב אבה ןמ םירומה םהל
 ,היהיש ימ ׳יהי לכל די ונתיו דבל םתעד לע וכמסיו ערל בוט ןיב
 ,המכחל תמדוקה ׳ד תאריב ותוהמו ובוט עדונ אל רשא קחרמ ץראמו

 לע יסמח דאמו .הזכ רדג רודגל יואר ׳יה הזה רודב ר״הועב רשא
 שיאה הנהו ...העש יפל םהיניע תוארמל הלאכ םישנאה םיכמוסה
 רשאו דראהנוב ק״קל ועסונ תלחת ׳יה וז הנידמל ואוב תישאר הזה
 ק״ק ישנא יב וריצפהו ואב ,לילגהו ראווגנוא ק״קל יתדוצמ ׳יה רבכ
 קדצ הרומו ןייד םהל אוצמ דע םישדח הזיא ךשמ םמע תויהל ל״נה
 ויפ תקלחבו ונלובגל הזה שיאה אבו .דאמ םלצא היה ץוחנ יכ ןתעשל
 ,הפיזנב םהב יתרעג דימו ,וירחא םעה הצק בל הטה ףסכ יצירב םג
 .םיבתכ ךמס לע אל ,הארוהב ןחבנה רוכ לא אובי דע והלבקא אל יכ
 (רגיא אביקע יברל הנווכה) אנזופמ םסרופמה ׳גה תדועת אובי דע םג
 םושב םש בכעתהל הצר אל אוהה שיאה םנמאו ,ותורשכ תקזח לע
 םעה תעד סיפה ןעמל ,ובבל תוטהל יתיצר ינא םג יכ םא ,ןפוא
 יכ יתעדיו ,דאמ העשה קחוד היה םגו .וירחא םיטוהל ׳יה רשא
 הידיד אלוקלקל הארוה תלחתו ,איהה ןחבנה לע דומעל ושפנל ארי
 םא ועדי אל יכ ישילשל ת״סל והוארק שורדה רחא ק״ש םויב יכ
 רודסב אסילמ ׳גהש לודג ןליאב הלתו ...ךריבו הרותל הלעו אוה יול
 םוקמ דע עוסנו ךולה ךליו .ךליש והוארק םאד אנידל הלעה ולש
 ...הפ ףוצר אוה אוה הנה יתאמ ץורחה שיאה טפשמו ...םכיתונחת
 מ״כב לודג דעו ןוטקמ וילע ךומסל תעדה לע תולעהל הלילח כ״ע
 רבשנה סרחכ לטובמו לטב ומע םכל ׳יהש תורשקתהו .ןמז לכבו
 ת״וטו ןידו תד םוש םכילע ול ןיאו ,ורקיעמ העטומ חקמ םא יכ
 םלועמ יכ (השודקה ונתרות ןיד יפ לע) ק״התד י״פע תונעמו תונעטו)
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 סרוקיפאו ןימ תקזחב כ״ג אוה הלא לכ דבלמו ,וז הרטע ותמלוה אל
 ׳"."וילע ןדיעהש תויודעה י״פע

 שמיש רשאכ ,ףירח שריה יבצ יבר .ןייה תורשכ ירדסב םירדסה .ב
 ןייה תורשכל םיעגונה םיבר םילושכמ םש אצמ ,דאהינוב לש הברכ
 תונקת ןקית אוה םיסוסיה אלל .הלודג תומכב ריעב םיקיפמ ויהש
 ץירה אוה .ןייה תיישעתב הלא תוצריפ םותסל ידכ ,תוליעומו תובר
 הנפהו ,רתאו רתא לכב תוליהקה יגיהנמלו םינברל םיבר םיבתכמ

 .ויתוארוה יפל קפוה אלש ןייה רוסיאל םבל תמושת תא
 טידנעב ךורב ׳ר ברה .הירגנוה תוליהקב םיבחרנ םידה ררוע ובתכמ
 ונב לא ובתכמב ,סעידעה לש הבר ,"רחבנ ףסכ״ה לעב ,ןייטיואג
 אנ סורפ" :ונבל רתיה ןיב בתוכ ,שריה יבצ יבר לש ותבישיב דמלש
 יתרסאו וירבדמ יתרס אלש ול רומאו ׳יש ןואגה ךבר םולשב ירובעב

 ".ימוקמב כ״ג ןייה
 ותיינפ בקע ןייה לושכמ רבדב ךורא זורכ םסריפ טידנעב ךורב יבר

 ,2.שריה יבצ יבר לש וז
 ,לעהאדרעס לש הבר לא היה שריה יבצ יבר לש םיבתכמה דחא
 ינואג ואצי ושרדמ תיבמש — םסרופמ קידצ ,ץטידוס ןרהא ׳ר ןואגה
 הז ."הלעי הדוהי" לעב ,דאסא הדוהי ׳ר רידאה ןואגה םכותבו ,ץרא

 :בתכמה ןושל
 .דאהינאב ק״פ ק״פ ל״פקת ןושחרמ ח״רע ׳ב םוי ה״עב"

 ג״הואמה ברה דובכ ה״הל תכרעמה יהלאמ הכרבו םולש בר
 דומע) ה״פ ה״ע האריו הרותב םסרופמה יקבו ףירחה (לודגה רואמה)
 חצנל י״נ ןרהא ר״רהומ ללוהמו ראופמ ת״שכ (רודה ראפ ,ינמיה

 .א״עי לעהאדרעס ק״קד ד״בא
 יכ םאו ומש יבהואל טפשמכ (ומולש תשירד ירחא) ש״דחא הנה
 השקו אוצמ תע ול היה אל דוע הבח לש רובדהו וניניב ארוט הבג
 ץפח לכל תע םנמואה וחרוטל הלא ירבד תא ודובכ לע וסימעה ילע
 רדגימו הבר הוצמ רבדב המרה ת״כ בבל תא ררועל ץוחנ תעה התעו
 ישפנב יתבהרהו םניי םתס רוסא אוה ארוסיאמ ישורפאל אתלימ
 קפס ילב יכ ץרפב דומעלו רדג רודגל בוטה ועמש ונעמש רחא דוע
 יאדווב הנהו וילע הבוטה ׳ד דיכ הז ןינעב ץמאתהל ודובכ ררועתי
 רשא הלודג הלשכמו רבדב הזע ץרפ ׳יה הנה דע רשא ודובכל עדונ
 החגשה ילב ׳יה ריצבה תעב השענה לכ יכ דבלמו רופסי יכ ןמואי אל
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 ונב ופיסוה דוע םניי םתס תקזחב ׳יה אבורד אבור טעמכו הרימשו
 תומתוח חינהל םעב םיצרפתמה וברו הלוכ הנשה לכ ףייזל הלוע
 הזכו ריצבה תעב השענהמ הנהכו הנהכ שממ ירכנ לש ןיי לע םידוהי
 ונעמש רשאכ ןיי תקזחב םרכומל תומוקמ ראשלו טסעפל םוכילוה

 .שממ רתיהכ םהל השענ יכ םשה ילוליח לדוגל ונינטב זגרתו
 םג וררועתנו תוביבסבו הפ רבדה לע ונררוע רשא ה״ב תאזל־יא
 ולבק הפו אבהלו ןאכמ רבדב רדג השענו הפל םיכומס ׳ינבר ראש
 לכ יכ רדג ונרדג רשא הזו רבכמ השענה ןיי דוע תותשל אלש ע״ע
 ולבקישו הליהקה (יבוטו ישאר=) ט״ור העידי פ״ע ויהי ןייה ישוע
 ז״חאו םילכה תרהטב ןה הרימשב ןה םונרהזה רשא יפכ גהנתהל ע״ע
 ז״חאו ןיניההו ןיתיבחה םישענה תונייה רפסמ להקה סקנפב םשרוי
 םהירבדכ תמאה םא םינמאנ םיעודי םיחיגשמ י״ע םירבדה רקובי
 סקנפב םשרויו ד״בהמ דחוימ םתוח וא להקה םתוחב םתחוי זאו
 אצמנה ןובשח יפכ ונתאמ רשכה בתכ ול ׳יהי רוכמל ןיי ךילומה לכו

 תיטרפ החגשהב לוכה ׳יהי יכ ןקותמ וניאש רבד אצי אלשו סקנפב
 .םינמאנו םיחיגשמה תאמ

 ראשל תחכונו לכ תא םיעידומ ונחנאו ונלש תא ונישע הנה התעו
 ותרותו ׳ד דובכל ושעי רשא ךלפו ךלפ לכב רשא םימסרופמה םינברה
 ןייה תיינקב דוע ולעגתי אל יכ ןייה םינוקה םעל םסרפלו ריהזהל
 ׳יהי אל רשא ימ יכ יוארכ רשכה בתכ ודיב ןיא רשא יממ ונקי אלשו
 רבכו שממ םניי םתס אוה ןייה יכ קפס ילב ל״נכ רשכה בתכ ודיב
 רשא םילודגה תורואמה םינברהלו תומוקמ המכל הלא םירבד ונעדוה
 קיזחי רשא לכו הלוע ינב ינפל רדג רודגל חילצי ונידיב ׳ד ץפח ילוא
 קדצלו םימשה ןמ לופכ אהי ורכש ל״נה אתלימ רדגימל ץמאתהל הזב
 יכ םיצוחנ דאמ הלא ירבד יכ ןעמלו םלוע דע רוד רודל ול בשחית
 כ״ע תומוקמ המכל בותכל ׳יוטנ ונידי דועו טסעפ קושל אוה בורק
 בתוכה ש״וד יאנמו ה״דאמ בר םולש הזב ׳יהו קיספהל ינחרכומ

 .י״נ הפד ןואגה ו״מא תדוקפב
 יבתכמ דחייל השקו המש בותכל םיחרכומה תומוקמ ובר יכ ןעמל
 י״חב ח״הע אב יננהו וידימלת י״ע תישענ יתכאלמ כ״ע ימצע י״תכב

 .ח״נולב כ״שודו
 ריללעה שריה יבצ ק״ה
 .ל״נה ק״קפ ד״בא



 ראווגנוא 21

 ברה :םיניידה ושמיש ראווגנואב שריה יבצ יבר לש וניד תיבב
 תנשב רטפנ אוה .ד״בארכ ןהיכש ,שטיוואקשאמ שריה יבצ לאומש
 ע״הא ,ג״כק ׳יס ח״וא :"רפוס םתח" תובושתו תולאשב רכזנ .ח״רת
 .א״יק ׳יס ג״ח "תעדו םעט בוט" .ג״נ ׳יס מ״וח ,ח״נ ,ו״ט ׳יס ב״ח
 ברה ןתח ,המלש ׳ר ברה ;"הלמשו םחל״בו ,א״כק ׳יס "רפוס ןתח"
 ןיידכ שמיש ,ראווגנוא לש ןושארה הבר ןמזייר קידוב שובייל ׳ירא
 יכדרמ ד״ברה ,דירפצנאג המלש ׳ר ןואגה ודכנ ח״ימ .ריעב צ״ומו

 .העד הרוי קלח "רפוס םתח" ת׳ושכ תבשל רכזנ ץ״מוד
 לע ובתכנש םיכיראתהמ תוארל רשפא םברל ריעה ינב תצרעה תא

 .ריעב הרצקה ותייהש תורמל ותבצמ
 .הרות רתכ

 החרז ותקצדב יבצ תרטע הלפנ יכ (ןשי ןביוא) י״א יבשוי ומד ה״ה
 עדוה .םייתעבש םיקקוזמ וירמאמב ,לבחל ול הרותה תוקומע ,לבת
 שידקה ,ותבהא ויתוניעמ ץיפהל ותרדהו ומעב דיחי ,םייח לא ירבד
 היהי חצנל ,וננמז המכח רצוי ,וילעמ וציצי רוד דוד ויללעמב יח
 הבש המימש םימל ול ךלה אמצ לכו םיינש יפ אלמ וחור ,ונכותב
 .ונירוד ראפ וניברו ונירומ וננודא ה״ה ותרובגב שמש חורזל ,ותמשנ
 רבקנו ירשת ה״כ ׳ג םוי רטפנ ל״קוצז רעללעה שריה יבצ ה״ומ
 ומא םשו ק״פל ונינועב ףסאנ קידצה ההא ׳רפל ׳ד םויב ותרחמל

 15.לדניה
 רטפנ רשאכ יכ ןייצנ .הז אלפומ ןואג לש ויתודלות םע רשקהב
 א״צקת תנשב ,ל״ז ןירג לאירזע ׳ר קידצה ןואגה ברה שטאקנומב
 תסנכה תיבב וללפתיש ןיקתהו "ןילבולמ הזוחה" ידימלתמ היה אוהו
 יבצ יבר לביק זנכשא חסונב קר וללפתה זא דע יכ ,דרפס חסונב
 .םריעב ברה תרשמ תא וילע לבקיש השקבב שטאקנוממ תרגא שריה

 ןואגה תא ברל הרחב הליהקהו זאו הינפל הנענ אל שריה יבצ יבר
 .ה״לשה לעבל אצאצ ,ץיבורוה לשיפ םירפא יבר

 ולבקיש ראווגנוא תליהק ישנא ינפל ץילמה ,ריללעה שריה יבצ יבר
 אוה .בערנייוו שידראמ רודגיבא יכדרמ יבר ,וסיגו ותוחא ןב תא ברל
 תרהט" לעב ,יזנכשא קחצי יבר היה ונקז ויבא .סחיה ילודגמ היה
 ׳ר ,רומאכ ןכו ,ידארבמ רגולק המלש ׳ר ברה ,ויה ויסיג ,"שדוקה

 .ףירח שריה יבצ
 רחשב שמיש ,ריעה לש ישימחה הבר ,בערנייוו שידראמ יכדרמ יבר
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 בשי רבכ (1820) ף״קת תנשב .ןילופבש ץיבובארג לש הברכ וימי
 תא להינ ,לודגה וסיגו ודוד לש וכרדב תכלל ךישמה אוה .ראווגנואב
 ןתינ אל םרב .ריעב תדה קוזיח ןעמל הברה השעו ריעב הבישיה
 הרייעה לש אשידק הרבחה סקנפב .הליהקה יסקנפב יוטיב לכ ךכל
 ונאצמ ,ראווגנוא לש התונברל הפופכ התיהו ריעל הכומסה ,אנדערעס
 סירסהמ בשומ ריע לא יתאב יכ ןעי" :רומאל ודי בתכב םירבד
 תאזל ייחד ארקיו םיתמה םע דסח תושעל םייחב םצפחו יתעמשמל
 יכ ,םינושאר ורדגש רדג ץורפל ילבמ ,םקדב קזחמו םיכסמ יננה
 לכב םידסח תולימג תוצמ םהילע ולבקיש תוכזבו .םדא לכ ףוס הז
 ורצניו חצנל תומה עלב םייקתיו הקוצמו הרצ לכמ ולצני ,שפנו בל

 ."ק״פל ד״פקת י״במל ה״כ ׳ב םוי רבדמה ׳פ .לכ בורמ םייחב

 ןהיכ הבש ראווגנואב תונברה תא שידראמ יכדרמ בר בזעש רחאל
 ודוד ריעל ,רומאכ ,רזח ,ץיואבארג לש הברכ שמשל רזחו ,םינש ג״י

 .ריללעה שריה יבצ ׳ר לודגה

 "ליאוהד" ׳יגוסב בושחו לודג סרטנוק ספדנ שידראמ יכדרמ יברמ

 לש ת״ושב םג רכזנ אוה .רגולק המלש ברהל "םייחה" רפס ףוסב
 .נ״ר ׳יס ד״ויח ס״תחה

 ,ריעב תונברה תא ףירח שריה יבצ יבר לש הינשה ותביזע םע

 .טרפבו ללכב תיטפרקה־היסור תוליהקל םינברה תריחבב הנפמה אב

 םינבר רוחבל ופידעה םה .היצילאגמ םינבר ןימזהל ולדח תוליהקה
 ינינעב תואמצעל ועיגה ךכו רפוס םתחה ידימלתמ ,הירגנוה ידילי

 .תונברה

 ןואגה תא ,(1835) ה״צקת תנשב ,ברל הרחב ראוועוא תליהק
 טאטשנעזייא אלו) רעטדעטשנעזייא ריאמ ׳ר הירגנוה תנידמב םסרופמה
 ׳ר ינברה ויבא םע ריאמ יבר דמל וירוענב .(םיבתוכ םיברש יפכ
 הבר רפוס השמ יבר לש ותבישיל ךלה אבא תיבמ .בייל הדוהי
 רחאל .הבישיב הירגנוהב תיזכרמה הבישיה התיהש .גרובסרפ לש
 ריע ק״דבא שטייד דוד ׳ר ןואגה לש ונתחל היה דומיל תונש שמח
 ,ןעכיקניורפ ,ץינכערב םדוקמ תונברב שמישש (אטסעמאוואנ) שדח
 לחה ונתוח ירוגמ ריע ,"שדח ריע״ל ואובב ,ש״א ריאמ ׳ר .לעהאדרעס
 ברל רחבנ םשמ .הלודג הדמתהבו בר ןויעב םידימלתל הרות ץיברהל
 ריעב בשי הנש םירשע .אטאמראי ׳ב לש תונברל רבע הנממש אקאיב
 ןואג לש רבח־דימלתכ בשחנ היה ש״א ריאמ ׳ר .תונברה סכ לע וז



 ראווגנוא 23

 ,ש״א ריאמ ׳ר לע דיעה רשא ,רפוס םתחה לעב רפוס השמ ׳ר רודה
 לודגה ובר תריטפ רחאל .ותומכ יקב האר אל הנש םירשע ךשמב יכ
 תינברה תוכמסהו רתויב תטלובה תינרותה תוישיאל אוה בשחנ היה
 תוליהקב העודי התיה הרותב ותלודג .הירגנוה תנידמב רתויב הבושחה
 .הירגנוה תנידמ תולובגל רבעמ םג וגרח ויתולועפ .תוצופתב לארשי
 םיאריה תעיס לש — םיבושחה היגיהנממ דחאל בשחנ היה אוה
 רפוס םתחה .דאמ הלודג התיה ותעפשהו וז הנידמב (םיסקודוטרוא)
 בתכמבו ראווגנואב תונברה אסכ לע הלעי ש״א ריאמ ׳רש םיכסה
 ם״רהמ תא בכעיש םתשקבל רשקב םיבושח םישנאל בתכש החכות
 ...רתיה ןיב בתוכ אוה ...הטאמראיב ראשיו ראווגנואל תולעלמ ש״א
 בותכיש יאנתבו ,אבו הרומ ינא רהאווגנוא ןיבל וניבש המ קרו"
 םייקתנ אל רבד ׳יפא הארנה יפכו ,יב הלתי אלו וב רזח ונוצרמש
 ׳ד ,דוע קידצה תא ורעצת אלו ול וחינה אנו אנ כ״עו .ל״נה לכמ
 ולדג דובכ ואסכ םוריו ,יתוניכה רשא םוקמה לא הלע ךל ול רמא

 .נ״א שפנו םכשפנכ םכל םולשו
 ןיימדפ ׳קמ רפוס ק״השמ
 דגנ תיבקעו השק המחלמ להינ טאמראיב תונברה סכ לע ובשויב
 םימהמ התש אוה םג .םהמ לבס אוה טעמ אל .המרופרה ישנא

 ,4.טאמראיב םירמה
 םירז םינבר םהל וחקל תוליהקה .רקפה תונברה רתכ היה וימיב

 םירה וז העפות דגנ .םושלש לומתמ םהל העדונ אלש הקוחר ץראמ
 רשא — רפוס םתחה לודגה ובר ירבדב ךמתו ולוק ש״א ריאמ ׳ר
 ריבגהל בתכש בתכמב וירבדל יבמופ ןתנו וז הקיזמ העפות דגנ אצי
 איבהל ?תאז םכל המל" ,5לאטנזור המלש ברה םסרופמה ןלדתשה
 םימיל םיריעצ םיבר םיאצמנ ס״תחה ךישממ — ?םכמחל קחרממ
 ועדתש ילבמ רז שיא ולבקת םתאו ,הסנרפ םהל ןיאו הרות ילודגו
 ודימלת םג ,רומאכ ,בתכ וז חורב ."וישעמ המו ,אוה המו אוה ימ
 קוליחה ידידי אנ האר" ל״נה לאהטנזור המלש ברהל ריאמ ׳ר לודגה
 הזיאו םידמול הברה היה זא ,הזה רוד ונרודל םינושארה םימיה ןיב

 ."םידמול טעמ לבא הברה םינבר םויהו ,םינבר
 ירחא ,רומאכ ,הבושחה תינרותה תוישיאה היהש ש״א ריאמ ברה
 ושרדש םיעוריאה לכב ליעפ קלח חקל ,רפוס םתחה לודגה ובר תריטפ
 ןיב הצרפש הלודגה תקולחמב ולוק תא םירה אוה םג .תוברעתה
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 ימעב האר) .ןהוזרדנסכלא יולה ןתנוי ברה םבר ןיבל אבאשט תלהק
 לא הנפ הבש טספהדובל עסנו ריעה תא בזע יולה ןתנוי ברה .(17
 תא שקבל ,לאהטנזאר המלש ברה םסרופמה ןקסעהו ןלדתשה דיעה
 ׳ר ןואגה לא הנפ ,ףדרנה ןימיל דמע דימתש לאהטנזור ברה .ותרזע
 ובר לא בתכמב הנפיש ושקבו — טמראיב בר דוע זא — ש״א ריאמ
 שורדלו רוקחל ידכ ףסונ ןיד תיב ביכרהל םיכסיש "רפוס םתח״ה

 םינברמ בכרוה ןושארה ןידה תיבש ןעט ןהוזרדנסכלא ברה .ןינעב
 תורישי הנפ אל המלש ׳ר .ויתונעט תא ועמש אל םהו ול םיאנוש
 ׳ר לא הינפה תא ךרע ןכ לעו ,םהיניב רה הבג יכ "רפוס םתח״ל

 ."רפוס םתח״ה לא הנפיש .ש״א ריאמ
 :בתכ ךכ

 .ה״צקת רייא ׳ט ק״שע ה״ב"
 .י״נ טאמראי ק״דבא ש״א ם״רהמ ...תופשי

 ףלאל לוחמי יכ ר״התכעמ ינפ תא שורדלו תולחל יתאב התע הנה
 ׳טמ י״רהמ ג״הרהל הרק רשא ערואמה ׳ד ןיזאהלו עומשל םימעפ
 איצוהל ,תיחשמ ישרח לעילב ישנא ,ופדרל והורתכו והובבס רשא

 יכ ורמאו ,וינזא הנלצת עמושה לכ רקש תולילעו תובד ברה לע
 .ה״וא תוארוהב לקימ .ונתד רדג ץרופ ,הריבע ירבועמ אוה ברה הז
 .תירחש י״טנב לקימ (םידי תליטנ) ,י״טנ ילב תפ לכוא (רתיהו רוסיא)

 יתיאלינ םירעוכמ םירבד דוע הלאכו ע״וכשב רפוכ .הלעבל הדנ ריתה
 .ןנברמ אברוצ אוהה לע הלאכ םירבד עומשל ונשפנ הבאד .ןטרפל
 ובתכו םירבעה הנחמב לוק ץיפהל ופיצחהש וועו ועשפ דוע הזמ רתויו
 .ארונה תחקלתמ שאו האנשה ררועל רודה ילודג םינבר הברה לא
 אטנס א״רהמ ג״הרהל םירבד תולילע הלא לכ בתכל הנושאר ואציו
 ררגנו עמשש דע .׳טמ ושרגל ונוצרו םימימ י״רהמ ברהל אנש רשא
 (הריקחו השירד) ח״ורד ילב ,וינזאל ואיבה רשא םידחפ לוקל ךשמנו
 דימ םיכסה ,חור תוערו למע ירבדו השולח תונע לוקב שממ שיה
 דומעל טפשמל ואיבהל י״רהמ ברה תעידי ילב ׳ג לש ד״יב חולשל

 לבקלו עומשל לעילב לבנ ישנא םושמ םירגה הלא ,אבאשטב םהינפל
 םיכשמנה םהיניעב םיניידהמ הארנה יפכ ברה טפשמ ץורחלו תודע
 א״רהמ ג״הרה םש ימ .היולג הלאשה הנה .חלשמה ןוצרל קפס ןיאב
 שרופמה ןיד חכש יכו ?הזה טפשמ ׳דב טפושו רשל ,רחא טאטימקמ
 ז׳גה ןיררוב םיינשו (רחא ול ררוב הז) א״לבז .הגגשב םא ןודזב םא
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 ברה לאשו ותשא תא שרגל הצר ׳א לעבש ,עריא דוע הזל םדוקו
 שדחמ ׳טב שרגל וריתהב ומע ומיכסי םא ,םינברהמ הזיא לא י״רהמ
 ברהל ובישוהו ,וריתהב א״רהומ ברהל כ״ג לאשו ,וב טג דוע ןתנ אלש
 אוהש אטנס ברהמ םימותח םיבתכמ ׳ב ימצעב יתארק רשאכ י״רהמ
 םינברמ האנש ררועלו וילע סומעי אלש ידכ םש שרגל אלש והצעי
 והצעי המל כ״לאד ,שרופמ וריתה ונושל תועמשממ הנה .םיכומסה
 ונישלהו ובתכ ז״חאו יסעטה אצמ אלש ףא ,שוריפב רוסיאה יכ אלו
 ק״דבא ס״מרהמ ידידי ג״הרה לא ורבד המרמ םנושל טוחש ץחב
 (וישעמ לכב) מ״כב םימתו ויכרדב קידצ אוה רשא ברה םלוא .ב״פ
 הלא ןיזאהו .העומשה ירחא תכלל זפחנ רהמ לק שיח .המהמתה אל
 עומש יתלבל ב״פ ברה רזח ףכיתו .י״רהמ ברה לע םיערה םירבד
 רשאכ .הגירהל ונידו טפשמה ץרחו .הזה ברה עבתנה ודגנכש דצה
 אלפי יניעב התעו ,י״רהומ ברה דיב רשא הקתעהה בתכב שרופמ אוה
 הלודג הרהזאו הוצמה םויק אוה הזכה ,עמושה לכל הבגשנ האילפו
 תרקחו תשרדו "ףודרת קדצ קדצ" "ךתימע טופשת קדצב" הקזחו
 ולאכ ןיידה הארי" ל״זח רתוי וגילפהו זרבדה ןוכנ תמא םא בטיה
 ראובמכ "ויתחתמ חותפ םונהיגו (וראווצ לע) צ״ע חנומ הדח ברח
 ץקועב קדב (יאכז ןב ןנחוי יברו) ז״בירו (טפשמ ןשוחב) ,מ״חב רתוי
 ,תושפנ ינידמ תוחפ אוה הז יכו תוכזב ךפהלו ליצהל (הנאת לש) ת״ש
 ופדהל (וילעמ אלו) .מ״לו ןידירומ ללכב אוהו ותכימסב ברה ריסהל
 (םירחא םיהלא) א״א דובעו ךל :רומאל ׳ד תלחנב חפתסהמ ושרגלו
 יתמש תאז יתוארכ כ״ע יב״פ ג״הרהמ קספה קתעהב שרופמ רשאכ
 לדה ןימיל דומעל ,׳ה ד״ע דרחו אריה שיא לכל אוה ביוחמו ,יבל לא
 (ימצע תא) ע״א יתסנכה תאזל ,ףדרנה שקבי םיקולא יכ ,ןויבאהו
 םידמועה םעה ישאר םידבכנהו םיריבגה בל תא יתשרדו ,הזה רגתב
 ןואגה ברה) ,ב״פמ ג״הרה ינפ תולחלו תולגל בותכל םידוקפה לע
 רשא — יוארכ טפשמה רבד תוכילהו ןכות וינפל םגיצהב (גרובשרפמ
 םיקהבומ םינבר ׳ז ינא יתררבו — י״רהמ ברה ר״התכעמל לכה רפסי
 ורקחי המה ,םיעגונ םניאו צ״הכמ םיקוחרו ,םיכומס םשב םיבוקנה

 לוכי ב״פמ ןואגה םלוא ,עבתנה ברה תנעטו םישנאה תודע ושרדיו
 יזא ב״פמ ג״הרה הצרי ל״או הצרי רשאכ ׳ג םינבר וז הלאמ רורבל
 ובשיש רחא םינבר ׳ג הלאלו יפלקמ ואצי רשא לרוגה פ״ע וררבוי
 תושרה ,יוארכו ןגוהכ םירבדה שרש לע בטיה ורקחיו ונייעיו דחי
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 ז״כו .דומעיו םוקי ןכ דחי ומיכסי רשא ןידהו קספה יפכ הנותנ
 תואכרעב הלילח שורדלו ךליל וחירכה יתלבל רהזהלו רמשהל השענ
 רואל טפשמב קדצב אציו איירעטלאהטאטשה ירש ריע ׳דה חירכהל
 לוחמי יכ םעפ דוע הלחאו םולשב אובי ומוקמ לע שיא לכו תמא

 ...׳וכו יתרצק יכ םירבדה רתי י״רהמ ברחמ עומשל פ״לאל
 (לטנזור) ט״ר ן״רהמב המלש
 רסמ רשא ,ןהוזרדנסכלא ברה י״ע דימ הנע ש״א ריאמ ׳ר ןואגה

 :ותבושת תאזו .ש״א ריאמ יברל תישיא המלש ׳ר לש ובתכמ תא
 .ק״פל ה״צקת י״במל ט״כ ה״ב

 .י״נ ש״רהומ ת״שקכ
 וארקש הז .ב״כדה לע יתארק ושדק בתכמ איבמה ברה תודוא
 תבהא" ,ןושארה וניבא לע (ט״מ קרפ הבר תישארב) ט״מפ ר״ב ל״זח
 .׳"א ךחשמ כ״ע ןבייחל תנאמו עשר אנשתו תוירבה קדצל תבהא קדצ
 ,ושפנ יטפושמ עישוהל ןויבאל דומעל והומכ חור רקימ תאלפנ אלו
 ׳א יניעב בוט יתעדל רשא .יבבל םע רשא לכ ברה לא יתרמא רבכו
 רשא תא בתכב םש רבדה ארקל י״נ ת״כ תא חירטא אלו .םדאו
 יכ ,ונממ רבד דחכי אל יתעדל (םינפ לא םינפ) ,פ״אפ ברה ול רמאי
 רתומל רבד יתעדל יכ ףא ב״פ ק״קל בותכלו ,ומע יתרבד יבבל םותב
 יתרמא רשא לככ תושעל וצפח יכ ל״נה ברה ול בתכי א״כ ,אוה
 איה תראפת יכו יואכד ץופחי המלו ,י״נ "גה ר״ומ ןאמי המל ,וילא
 לכל רקעבו הרותה ירקעב רפוכ םברקב אצי יכ םינברלו הרותה יגוהל
 דיפלכ הכז ותנומאו וקדצ הגנכ אצי יכ םיענו בוט אלה יתדו הנומא
 תושעל וצפח יכ ל״נה ברה וילא בתכיש ןוכנו בוט יתעדל תאזו :רעבי
 ילושב וירבד קיזחהל ת״כרדה לוחמי םאו .וילא יתרמא רשא לככ

 ?ןכ השעי אל המלו .ונוצרכ י״נ "גה השעי קפס יתלב יזא ,בתכמה
 התעו םיבר םידע פ״ע כ״שמ בתכ םא ,רבד ערגנ אל ודובכל םג אלה
 םג בותכאו ,ינעידוי ,ל״נה ברה הצרי םאו יותותמא לע רבדה עדותי
 ר״ומל בותכא פ״כעו ,הכומסה טסאפה תכילה םויב דימ ברה לא ינא
 ,םיטעמ םימי הז ול יתבתכ רשא יבתכמ לע יל בישי רשאכ י״נ ןואגה

 ,רבעה יבתכמ לע הבושת יצעיגי םרט תינש בותכל בושל ןוכי אלו
 יתתנ התע ,דימ וילא בותכא יכ ,יזפחב ברה לא יתרמא יכ םג תאזל

 .ילא ותבושת אב דע ןיתמהל ןוכנ יכ יבל לא
 תמא ד״ע ותאנקמ רהמ ןימאי לא י״נ ר״התהדה תאמ לאשא תחא
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 יניעב ורשי אל םאו ,ברח ירבד לכל ובבלב טילחיו הקדצו טפשמ
 ,יג לש ד״בב לבקתנש תודע לע ובתכ רשא םינברה השעמ ותמכח
 בוט כ״ע ,אוה םיתפש רבדב קר ךא וירבד לכל רהמ שיח ןימאנ ךיא
 ודידי ירבד ,טפשמ ילבמ ו״ח הפסי יתלב ונימיל דומעל ,אוה רשיו

 .ש״א ריאמ ק״ה ...רכו
 רמא ןהוזרדנסכלא ברה יכ ש״א ריאמ ברהל רסמ ןישטעסמ ברה
 ץוחמ תועמ םיחלשמ יכ (זוחמה לע הנוממה) רטכירלהוטש ןודאל
 ברה .(לארשי ץרא יינעל תועמ חלשש ב״פמ ברה לע ןישלה) .הנידמל
 לאטהנזור .ש ׳ר לא בתכמ הז וינעב בתכו המהמתה אל ש״א ריאמ

 .•בתכמה ןכות הזו .ןהוזרדנסכלא ברה לע ותוסח תא שרפש
 .ל״הצקת זומת י״ח ׳ד םוי ה״ב
 .ט״ר ש״רהמ ...רכו כ״א םולש

 ־ןעי יבל הוד תמאב וב ורמא לע כ״דה אנ חלסי לבא רכו הנה
 (גרובשערפ) ק״קד ג״הרה ןיבו וניב ,בל דוריפ תצק שי יכ יתנבה
 רורב הנהו ,הלאכ םירידא םימכחה ןיב הזע הבהא יכ יתרמא יכנאו
 ףרוחב ול בישה אל ר״הכב לקיה ינפמ יכ אל ,םירהצב שמשכ ילא
 כ״ג השעי ןכ לבא ,אנזופ ק״דבאגה תישוקל יניעב ןוכנה וצורית לע
 ויתודרט ובר יכ השעמל עגונ וניאש ד״ע המואמ יל בישה יתלבל ידמע
 ׳סות ׳על לוחמי ?האדוהכ ותקיתש בושחי המלו ,ותנקז תעל אוהו
 ותוא יבג הכוס שיר תומחלמבו יבר הדומו ה״ד ב״ס ףד א״ע ב״ב
 ג״עאו ,יוה האדוה ג״הכד תומוקמ איבהל הברהש ודימעמ ןכיה ןפוד

 .ילצא קפס וניא ושדק ירבדב מ״מ ,יווה אקיפס ג״הכד םש סש
 תצעל םג עמש אל יכ השוחנה וחצמו ותוזע הלג אבאשטמ ברה
 רעוכמ המכו ,התע םינברה ינפל םג יפוד וב אצמנ יכ טרפבו ,םכח
 .ןכ השע םולשה ינפמ יכ לכה הפיי אושלו .ר םוי תליבטב ותארוה
 דליה תא תחקל לוכי היה רשא .המודכו לאוגו בורק םש היה אל יכו
 העיגה תב קדנסה חאהל שי יכ יל דגוהו ,הלעב ידיל השאה דימ
 ןואגהו .הלעב דיל השאה דימ דליה תתל הלוכי התיה רשא םינשל

 ,רמאש תכה ינפמ אבאשטב דוע תוארוה הרומ תויהל ורסא אל ב״פד

 לש םהירבדב ראובמה יפל םריע ידע והל אנמיהמ םלוכש ינפמ קר
 יא ו״ס ןישודיק לאומש ל״אד אימסד יאה יכ יוהו ,אבאשט יבשוי
 אלש רורב רבדה ןיא ד״עפל ,אוהה ברהל יתרמא ינאו ׳וב ךל ןמיהמ
 יכ ,םלספל םוקמ יתעדי אל האנש ינפמ יכ ,םינמאנ ׳ט בשוי ויהי



 לגיפש הדוהי ר״ד 28

 רבדב) ,ז״הדב אוה ידיחי ןירדהנסב וישודחב םגו הבושתב ל״שר ירבד
 ׳סותב שי עגרנו גורהד אהב םגו ,׳סותב ןכ שריפ אל א״שרמהו (הזה
 ויאנוש רמול ןמאנ וניא םגו ת״כמל עודיכ םירחא ןיצורית יכדרמו
 ןידיעמ םידע ןיא כ״או !וישעמ ינפמ אל םא והואנשי המל יכ ,המה

 ,העיגנ ינפמ םאו "המה ויאנוש" רמול ןמאנ ד״העבה םא םלועל
 חקיל ךירצ אוה ׳יהי אל םאו ,הרומו ברל םיכירצש ןויכ יתרמא
 תוקלל אישנל רשפא ךיא כ״לאד ,ד״עפל ללכ העיגנ הז ןיא ,רחא
 .ותוא ׳יזחמ ןיאו ותוא ןיקלמד תוירוהל ןירדהנסב ימלשוריב ראובמכ

 ךחרכ לעו ,קלתסיש םידיעמ ךכלד ,תודעב םיעגונ לארשי לכ םא
 ןיא הביא ינפמ קר םדשחל ןיאו ,רחא אישנ הנמתנ ותרומתש ןויכ
 ותויהב ל״נה ברהל יתרמא םירבדה הלא ,המה םירשכו העיגנ הז
 ךומסי אל יכ כ״רדה יל רמא יכ דואמ ינפל רבדה רשכ פ״כעו ,הפ
 תוזעו ,ובבל תקזח תעכ ואור ירחא וכמסלמ רוחא גוסי יכו ,וילע
 םיארימ עמש ץלוקשימב ותויהב ןישטעסמ ברה יל דיגה הנהו ,וינפ
 ,(זוחמה לע הנוממ) רעטכרילהוטש ןודאהל רמא שוריפב יכ ,םימלשו
 תאזכ בותכל יל הלילח יכנא םלואו ,הנידמל ץוחמ תועמ םיחלשמ יכ

 .׳וכו ןכ יתבתכ כ״דהל לבא ,ב״בפד ׳גה לא
 .טאמראי ד״בא ש״א ריאמ ק״ה

 :אבה ארוקה לוקב ש״א ריאמ יבר אצי ,בתכמה תביתכ רחאל
 ,ותרותבו ׳דב ןימאמ לכ בל ליחי לוק ,ונעמש ריעמ ןואש לוק"
 שפחתיו ןיסיירפ ׳ידממ הנעלו שאר הרופ שרוש לעילב שיא אצי ךיא
 העטהו ונתנידמל אב רשא יולה ןתנוהי אוה תמאהו קדצה הטעמה
 התעו ,הרומו ברל םהילע והולבקו ,א״עי אבאשט להקב רשא תדע בל
 תרותל שרושו רקיע דבל אל ,הנומא ירקיעב רקפ יכ ותאמוט תא הלג
 ןתי יכ ןימאהל ,םלועב רשא תד לכ שרוש אוה םג יכ ,וניבר השמ
 לכאי ויללעמ ירפ קידצהו .ול םלשי וידי לומגכו ותעשרכ עשרל ׳ד

 םינייד ׳ג לש ד״בב לבקתנ הזלה הרומו ררוס לעו ,תומשנה םלועב
 ךומסל ןיאו ...בוטנס ק״דבא לארשי ןואג י״פע ורחבנ רשא םיחמומ

 ."הרטעה ונממ םירהלו הרישאה תא עודגל הוצמו וילע
 לטנזור המלש ׳ר ודידי תצע תא ,אופיא ,לביק אל ש״א ריאמ יבר
 בתכש — ״רפוס םתח״ה ובר תובקעב ךלהו ףסונ ןיד תיב תונמל
 רבכ ל״צז רילעה שריה ו״המ ג״הרה קספ ןודנב" :אבאשט תלהקל
 ל״צז ןואגה תודע יפל האור ינא וישכע םנמא ,םכתלעמ ד״נע יתבתכ
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 טושפ כ״ע תורוהל יואר וניאש םכלש ברה ריכהו ומע רבד פ״אפ רשא
 ."רתוי צ״או אוה לוספש

 להקב הצרפש הלודגה תקולחמב םג ברועמ היה ש״א ם״רהמה
 ברה — ימוקמה ברה ייח תא הליהקה ישנא וררימ הבש — ןישטעס
 הרקמב ומכ ,הנפ הזו לטנזור המלש ׳ר לא הנפ ליטפש ברה .ליטפעש
 יתלבק רבעה ׳ד םוי" :אבה בתכמב ש״א ריאמ יבר לא ,םדוקה
 ישנא לע קעוצ לוקו ,ןישטעס ק״דבא ש״רהמ ג״הרה ודידימ בתכמ
 םהילא וטקלתיו תותירכ יבייח לכמ עשר ישנא ורבג ושכע ירחא ,וריע
 הלחו ,הצרא םימכ ומד ךופשל קוח ילבל םהיפ ורעפו םיזחופו םיקיר
 ועמשיו וילא הכומס ותליהק רשאב ר״התכעמ לא ודעב ץילמהל ינפ
 םירמה םימ תותשל וחירכהלו דוע ול ערהלמ ודחפיו ורסומו ותחכות

 "...רתוהו יד ונטב ואלמ רשא הלערתה סוכ
 ריזחהלו בירה תא טיקשהל ודיב הלע היינפל הנענ שא ם״רהמה

 .ותליהקו ברה ןיב םולשה תא
 ינפב םהיתומוצע תא שיגהל ופידעהש תוליהק םגו םינבר ויה
 .תופירחב ש״א ריאמ יבר אצי הלא דגנכ .ןיד תיב ינפב אלו תושרה
 המו ,ת״כעמל בישא המ" :בתוכ אוה 14עציקמ םייח ׳רל ובתכמב
 תאו םירומ יפמ ׳ד רבד ושרד אלו ףרוע לארשי ונפ יכ ירחא רמוא
 ובירקה םא יכ ,הארוהל רשכי ימ ולאש אל םהמע רשא םינברה יפ
 ויפמ חקילו תורוהל רבג ןוכי םא וטפשי ה״רי םירשה ינפל םטפשמ
 יבל באכי תאז לע םג הנהו .ינא הנעא יכ והצירמי המו .הרות
 הטסעפב טפשמה ירש ינפל הרומה דגנכש דצה םירבדה ובירקה יכ
 לע ורמאי יכ לארשי ירומ לע םירשה ובשחי המו איירעטלאהדאטש
 לדיו ללחתמ םימש םש ךכ ןיבו ךכ ןיבו םבבלב המרמו ךות יכ םלוכ

 ".ה״ועב רסחו ךלוה ׳ד תרות רקיו לארשי דובכ
 ברוצה ןובלעב שיגרהו היאשונו הרותה באכ תא ש״א ריאמ ׳ר באכ

 .הלאכ םישעמב הלוכ המואל
 דגנ ףקותו זוע לכב םק ,רפוס השמ ח וברכ ,ש״א ריאמ ׳ר
 ארוק לוקב אצי אוה .תוליהקב גיהנהל םימדקתמה וצרש םינוקיתה
 ,םינברה ראש ןיב ,םתח םגו גייוושנורבב "םינקתמ״ה תפיסא דגנ
 גיהנהל וצרש ןוקית לכל דגנתה אוה .תאזה הפיסאה תוטלחה דגנ

 זעול תפשב הפטהל עגונב םג וז ותדמעב היה יבקע .תסנכה יתבב
 לע ,ש״א ריאמ ׳ר םע רפוס םתחה רבד תחא םעפ '7תסנכה־יתבב
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 לבא .זנכשא ןושלב שרד רשא דחא בר הב ולבקש ,תחא הליהק
 ביגה ךכ לע ."קידצו ןדמל אוהש וילע ורמא" :ףיסוה רפוס םתחה
 קידצו ןדמל םהל ורחב וישכע .ערה רציה לש וכרד והז :שא ם״רהמה
 לכ דע אצי אוה ."ברל יוג םהל וחקי ףוסבלו זנכשא ןושלב שרודה
 תא זיזהל ומכ תסנכה יתבב גיהנהל וצר "םישדחתמ״הש םינוקיתה
 קספ אוה .שדוקה ןורא ינפל המידקהלו תסנכה תיב עצמאמ המיבה
 1,.תסנכה תיב עצמאב דומעל הכירצ איהו המיבה תא זיזהל רוסאש
 אפאפ ריעב ."םינש יפלא הז וניתובא וגהנש גהנממ תונשל הלילחש"
 ושקב ריעה ישנא .המיבה םוקמ תא וב ונישו שדח תסנכ תיב ונב
 בר ואצמ אל לבא תונברב הב ןהכל אוביש םסרופמו לודג בר תונמל
 רפוס ןועמש יבר םג .המוקמב אלש התיה המיבה דוע לכ םיאתמ
 ׳ר ןואגה ירבדמ דחפ יכ ייקומינ ותואמ םתשקב תא םקיר בישה
 הנימי רס אל הנממו ובר תטישל היה ןמאנו רוסמ רמוש .ש״א ריאמ

 .הלאמש וא
 ידיע םתאו" ;אנראמאק תלהקל ותבושתב בתוכ אוה וז חורב
 שפנ יחונ םכיתובא יכ ,וערת לא ינב אנארמאק ק״קב רשא לארשי
 םכינזא ולת םתא .הרותל םינזא ושע הכרבל םלוכ רכז יח שיא םברו
 ץורפלו םה ונקת רשא לטבל ונל הלילח .םייח םיקולא ירבד םהירבדל
 לארשי ירידא וצמאו וקזח .הצורפ העקב לאו ,םתמכחב ורדג רשא
 אצוממ אל םירשנכ רבא ולעי חכ ופילחי ׳ד יוקו ליח ורזאי םילשכנה
 םורי םכנרקו חלצי םכדיב ׳ד ץפח יכ םירה רבדממ אלו ברעממ

 20.ל״נה ק״קפוח ש״א ריאמ ק״ה םכדידי ץפחו םכצפחכ
 לכ לש הלודג הפיסאל אורקל םינבר המכ וטילחה בצמה רואל
 רשא םישדחתמה םרז תא רוצעל ךיא הצע סכטל תנמ לע ,םינברה
 היה הפיסאה תנכהב היחה חורה .אבס לארשי תיב תמוחב רדג וצרפ
 תונכה השע אוה .ץיבורוה לבייפ ברה ,םהה םימיב אפאפ לש הבר
 ה״רת לולא ח״כב םייקתהל התיה הרומאש הפיסאה םויקל תובר

 לע ומתח הלאו םינבר 25־ל בורק ופתתשה הפיסאב .שקאפ ריעב
 יכ ןעי התרטמ תא הגישה אל הפיסאה םלואו ,ולבקתנש תוטלחהה
 היהש שייא ריאמ בר םהבו וז הפיסאב ופתתשה אל םינברה ינקז
 "רפוס בתכ״ה רפוס ןימינב לאומש םהרבא יבר ,לארשי לש ןבר זא
 ,אנראמאקמ בייל סחנפ יבר ,ארטיינמ טענב לאקזחי יבר ,גרובסרפמ

 .םיבר דועו ,דאהינובמ סלרעפ השמ ׳ר
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 :דאסא הדוהי יברל שא ם״רהמה בתכ הז ןינעב
 .א״עי ראווגנוא ק״פל ר״דת בא ד״וי ק״שע ו״יו םוי י״הזעב"
 ברה ידידיו ׳ה דידי דובכ תא ,ןויצ תמחנב ונארי ,ןוילע םידלא ׳ד
 םידלא תאריב לשומ קידצ יקבו ףירחה ללוהמה ןואגה ג״האמה

 .א״עי ץינמעס ק״קדבאה י״נ דאסא אדוי ה״ומ ת״שקכ
 תודוא ימע המ תעדל שקבמ אוה הנהו ,תורוהטה ויתורמא ינעיגה
 .לארשימ ׳ה תרות חיכשהל םישקבמו ןוא םישרוח רשא לבנ ינב

 קודצ לע הנשמה שוריפב מ״רה ש״מכו) הפ לעבש הרותב םלחה הזו
 לדתשהל ה״ועב בוזעו רוצע ספא יכ .ונירזעב היהי ׳ה — (סותייבו
 לחיינ ךיא ,דבלב הפ לעבש הרות דומיל תודוא ה״רי תוכלמה רצחב
 העשה ,דומלתה דגנל םימקה ונמע ינבמ םיבר יכ ירחא ,םשמ הרזע
 יוברעוו ק״קד ד״באגה ריכזה רשא םירשהו ,ה״ועב םהל תקחשמ
 ומע רשא תא עדוי ימ (הרות ירעש לעב ל״ז וועל ףלאוו ןימינב ברה)

 .רבדה תודוא
 םירומה ןמ וליפא שי יכ — לארשי תד קזחל םהמ שקבל םלואו
 תנומאמ םע ןומהמ םיבר יכ ףא ,םירצונ אלו לארשי אל םניא רשא
 תאזל — ואב אל תרחא הנומאלו ,ה״ועב ואצי ק״הות יקוחו לארשי
 ןוישר ונל תתל ,םדא תרבח דוסי הנומאה יכ ירחא ,םיננחתמ ונא
 ודגנתי אל הזל .התוא םיקהלו תדה יקדב קזחלו ןקתל דחי דעותהל

 לבא ,ונמע ינבמ אל רשא תוכלמה אדחב רשא םילודגה םירשה
 .ה״ועב ןכ םג הז תמועל זוע לכב ודעתי המה ונמע ינבמ םירבועה

 רשא (ל״ז קיש ם״רהמ) ןאגרעימ ברה הפ היה תועובש הזיא הזו
 םירומ ומוקי יתלבל לדתשהל .רבדה לע םינש שולשכ הז רבכ ץמאתה

 התעו ,רבדה רמע אלו םיטפשמו םיקוח ורפי רשא ונתנידמב ׳ה םעל
 סלרעפ השמ קחצי ר״גה) טראהנאב ק״דבאגה ןמ בתכ ודיבו הנה אב
 ינבר וידחי ופסאתיש ומיכסה יכ ,(ל״ז ץיבורוה ר״גה) אפאפו (ל״ז

 םימותח ןכו ,ל״עבה באב רשע השמחב וידחי וצעיתיו שאקפב הנידמה
 םא ,ןאגרעימ ברה לא יתרמאו םירחא םינבר דוע ל״נה בתכמה לע
 ינבמ ׳ד יביוא םהילע ולילעי ילוא ,םהילאמ םינברה דחי ופסאתי
 אלה דעווה םהל עדווי םא םגו ,ןוישר יתלבמ דעוו אוה יכ ונמע
 לא אובנ אובה ונרמא םאו .ןמזה ימכח תצע רפהל זוע לכב וצמאתי
 רשא םישנא ובבוסיו ורטעי ותוא םג ,ןיווב רשא דילשטהאר רשה

 .דומלתב ןכש לכו הרותב םהל ץפח ןיא
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 טרופקנרפב רשא דילשטהאר רקיה רשה ינפל אובל יתצעי תאזל
 ,ונמעל ותבהאו ׳ד תאריב םג לודגו ךלוה בוטה ועמש רשא ןיימד

 לדתשהל ונמע ביטייש ןיווב רשא רשה ויחא לא ונידעב בותכיש שקבל
 ןקותי רשא תא קזחלו רשאלו ןקתלו ףסאתהל ה״ריקה ןמ ןוישר ונל
 ימש יתמתחו הז לע הנחת בתכ מ״דפפב רשא רשה לא יתבתכ תאזלו
 הנידמב רשא םירחא םינבר ומיכסי םאו ,ןעגרעימ ברה דיב ויתתנו
 ןכ — מ״דפפל ל״נה ברה עסי כ״חאו ,םותחה לע םה םג ואובי
 פ״כע יכ ל״נה ברהל רומאל יתאלמ יפבו ל״נה ברה דיל יתתנו יתבתכ
 המכמ היליצאו הימכח גרובסרפ ק״קב הזל ןכ םג ומיכסיש ץמאתי

 .םימעט
 ינב די זע ןעי ...׳גו עונכ יבבל עוני הז לע םג יכ דיחכא אלו

 יכנא ארי ,םתמועל םחלהל םיצמאתמה םירשכה םג יכ דועו לעילב
 הז ןיעכב ,דבלב ותרות ׳בכלו ,וניקולא ׳ד םשל הכז םתבשחמ יכ
 הלגמב (ז) רוסיאד ןייוניש לכב ןייעל ךירצ הלקתל ו״ח שוחל שיש
 ינוצר ןיא הנידמה ברקב הבר הגאד ונילע שי יכ ירחא הז תלוז .ל״דו
 דיסחה ברה תקדצ הגונכ אצי רבכ יכ ירחאו קוחרמ תוצע חולשל

 .קוחרמל םירבד חולשל התע ץפח יל ןיא ,קידצה תא וקידצהו
 בתכמב בתוכ ינא רשא םירבדה הסכי יכ י״נ כ״תכעמ תאמ שקבאו
 הארנ יכ דע םירחאל רמאי לבבו ,םיעונצל אלא רבדה הלגי אלו הזה
 רמאי ודסחב ׳ד ,בוזע ןיאו רוצע ןיא ה״ועב הנה ,רבדה היהי ךיא
 האריו ומש דובכל השעיו ומעו ותמדא רפכיו ...רגו התע ואר הרהמב

 .ודידי ץפחכו וצפחכ ,ומעונב
 .ראווגנוא ק״פוח ש״א ריאמ ק״ה
 ורפסב .לארשי םעב גוהנה ירבעה ךיראתל יאנק היה ש״א ם״רהמה
 שומישב ךרוצה תא תדחוימ השגדהב שיגדמ אוה "רשוי ירמא"
 םיכלוה ארוק אוה — יזעולה ךיראתה ירחא םיהונל .ירבעה ךיראתב
 :ונושל הז .לארשי םע לש ימואלה דובכב םיעגופו םירז תודשב תוערל
 ןינמל הנומ אוהש הארנ םירצונה ןינמל הנמי רשא לארשי שיא הנהו"
 ךיראתה תא) ןינמל רחבי הז המל ...ובבלבו ויפב שיחכמ אוה רשא

 ."ול דובכ תושעל וב ןימאמ וניא רשא (יזעולה
 המע ונל שיש םילילא תדל ךכ־לכ לודג דובכ תתל שי םולכ
 שי רשאכ םירז תודשב תוערל עודמ .ךורא ירוטסיה םימד ןובשח
 רעונ ינבש לארשי םעל אוה דובכ םאה ,יתימאו ירוקמ ךיראת ונל
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 אוה דובכ םולכ יסנינמל "ןושארל ןושאר״ה תא תוללוהב םיגגוח
 םירושקה םיגח ולאו םיחכשנ םיירוקמה לארשי יגחש לארשי םעל
 תא ונחכש אל ןיידע ,אל) ?םע בורב םיגגחנ — היכיראתלו הרז תדל

 .(8.8.88 ״לזמ״ה םויב תונותחה תלהב
 ,טעגיס ריעב הצרפש הלודגה תקולחמב םג ברעתה ש״א ם״רהמה
 תא רסא ריעה בר .טגיס ריעל ךיישש בינשטרק רפכב טחושה ללגב
 תא וריתה ץינזיוומ ר״ומדאה לע ךמתסהב ץינזיוו ידיסחו ותטיחש
 הבר תיינפל ,ש״א ריאמ ברה .ריעה בר לע המחלמ ורסאו ותטיחש
 ונב — םיובלטייט ןסינ רזעילא ׳ר ריעה בר ןימיל דמע ,טעגיס לש
 ול בתוכ רתיה ןיב ."השמ חמשי" לעב םיובלטייט השמ ׳ר קידצה לש
 םגו אוהה טחושה תא ותראפת ןואג ריבעה הנהו..." ש״א ריאמ ׳ר
 ודיעהש טחושה הזב לבא ...השע הרותכ יאדוב הנה םילכה תא רסא
 םינמיסב קדב אלו טחש םיבר םימימ רבכ יכ םירשכ םידע וילע
 לע ךמוס אוה יכ רמא אלמ ויפבו ,דיה שומשמב אלו ׳יארב אלו
 יכ יאדוו אה ,וילע ודיעהש תולקה ראש םגו .קדוב וניאו ,ותניב
 קדוב וניאש וילע ודיעה ירהש ,םירוסא אליממ םילכהו וריבעהל שי
 קר רחא רבד וב ׳יה אלו הליבנ ליכאה אל ולא ז״כו ...םינמיסב

 הזה טחושהב ש״כ ,שומשמב אלו ׳ייארב אל םינמיסב קדוב וניאש
 רומג תורשכ תקזחב ׳יה םא ףאש הליבנ ליכאהש תפסונ דוע שיש
 וילע לבקיו טרחתיו ד״בה ינפל אובי כ״חאו ןמזל וריבעהל יואר ׳יה
 ותרבעה לבקל הצר אלש דבל אל הזו ,םיקסופב ראובמכ תורבח ירבד
 ד״בא ןואגה ברב ברסל ףיסוה יכ קר תורבח ירבד לבקל כ״חאו
 םידע שיש הלופכ הער המכו המכ תחא לע .הלוספ ותטיחשש ש״כ

 לארשיל הליכאה םגו ודי תחתמ הלבנ איצוהו הליחתב ותולספ לע
 ותלעמ וריהזהש תורהזאל עמש אלו ומוקמ ינבל ןכ ירחא ףא טחשו
 םילכהו הלוספ ותטיחש יאדווד שימלחכ וינפ תא םשיו ו״רנ ןואגה
 עדונ יכ דועו ודי תחתמ הלבנה איצוה הכונחבש הז ןוגכ ...םירוסא
 יאדווב לארשיל ליכאהו טחש דוע אוהו םיבר םימימ ולעמו ותמשא
 ץינזיוו ידיסח רבד לש ופוסב ..."םירוסא םילכהו הלוספ ותטיחש

 .טעגיסב ותונבר תא בוזעל ץלאנ אוהו ריעה בר לע ורבגתה
 הלהקה לע לטוה — ח״רת 1848 תנשב םירגנוהה דרמ יוכד תעב
 הז יללכ םוכסמ — .סנק טנירופ ןוילימ 3 םלשל טספהדובב תידוהיה
 סייפתה 1850 — י״רת תנשב רשאכ םלוא .ןושארה ןוילימה םלוש
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 סמ תא ןכו שפנה רפוכו שנועה תא לטיבו ירגנוהה םעה םע ךלמה
 דוסיל ןרקכ לביקש ןוילמה תא ריזחה אוה םידוהיה לש תונלבוסה
 דעו ףסאתה י״רת תנשב .ןירגנוא תכלממב לארשי ינבל רפס יתב
 תיב םיקהל העצהה םויה רדס לע התלעו ןצרבד ריעב הירעוה ידוהי
 לבקתנש ףסכה םוכסב ,םינברל ראנימס ,רמולכ ,ינרדומ םינבר שרדמ

 .ךלמהמ
 םירחבנה דעול שגרנ בתכמב הנפ העצהה תא ועמשב ש״א ריאמ ׳ר

 :ובתכמ והזו ןצרבד ריעב ףסאתהש הנידמה לש
 .א״עי ראווגנוא ק״פל י״רת בא םחנמ ז״כ ׳ב םוי י״הזעב"

 לארשי ידיגנ םירקיה םיריבגה דובכל ט״כו םולש ׳ה תופשי
 ישנא ,הלוגס ידיחי ,םירורבהו םיבוהאה ןורושי יפולא םירשואמה
 רשא םש ישנא ,הדעה יאורק ה״ה ,הלהת וטעיו ושבלי ,הלעמה
 ובבלכ ול ןתי ,ומשב שיא שיא ׳ד םכרבי ,ןעצערבעדב דחי ופסאתה

 :אלמי ותצעו בוטה
 ,םשפנב תוצע תישל דחי ודעונ רשא ׳ד םע ירוחב !!לארשי יליצא

 עטימאקה ןמ הנידמב רשא לארשי תולהקמב חלשנ בתכמה רבד לע
 בוטה תא אוצמל וליכשתו וחילצתו םכילא וינפ ׳ד ראי — טסעפב
 יכ םכיניעב ערי לא .המרה םכדובכ ינפ הלחא .םדאו םיקולא יניעב
 םתא הב יכ .יתלימ ףיטא הצעומה לע אל ןה .םכילא ירבד ריתעא
 עמשנ ןעי ,יחור ינתקיצתו יבל דרחי תאזל לבא — ינא אלו ורחבת
 .םויראנימס םהל םיקהל וצפחי יכ עמשנ ,ושקבי רשא ףסכה ירפמ יכ
 — םצפחכ ךרד םהל ורוי .םירומ וחקי םשמ ,םינברה וחקי םשמ
 .המש ׳ד רשא ריעה וז אלו ךרדה וז אל ,ונימאה !לארשי ירידא
 ףרוחב יל ומלש ...רכו םהב וניתונש ימי ןה .רבוד יכנא ינעמל אל
 ינשטי אל יכ וב יתחטב .ודסחב דוע ׳ד ונייחי ףיסוי רשא תאו .רבעה
 יניבמו — בל ימכח ונתא שי יכ םג .הברקב יכנא רשא ׳ד תדע
 רימא אלו ינורמי אל יב וסאמי אל יכ ןעשא ׳ד ידסחב — עדמ
 ונימאה !י״ה לארשי ידיגנ .רבדא ק״הות ןעמלו ׳ד ןעמל לבא .םב
 ונייעמ לכ וירוענמ םושי אלו ,׳ד תרותב וחכ לכב עגיי אל רשא לכ
 הרורב הכלה וז ׳ד רבד אצמי וב אל — הרות אצת ונממ אל הב
 ןימייקתמ הרות ירבד ןיא ב״י ׳לה ת״ת ׳המ ג״פ ם״במרה רבד הכ
 ןתי אלו ןהילע ומצע תיממש ימב אלא ,ןהילע ומצע הפרמש ימב
 םיחוקל םימיענה וירבדב ףיסוה דועו .דימת ופוג רעצמו ויניעל הניש
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 ידימלתב ןכ אצמי אל יכ חטב ועדתו .םינוש תומוקממ ל״זר ירבדמ
 אילטיאב ורתכה רשא םידימלתה הז לע דיעת רשאכ םויראנימס
 םבל לבא תולודג רבדת םנושלו םתא םתפש קר יכ תונברה רתכב
 אב התע םג .דימת םהמ וניאר רשאכ היקחו הרותה תעידימ קר
 ןודל אילטיאב םירתכומה ןמ דחא רשא דחא רפס שדחמ ונידיל
 הגונ ןיאו םיכשח ךלוה יכ ןיבי ןיבמ לכו ורפס רואל איצוה תורוהלו
 םיחודמו אוש הז הנהו םיחוכנה וירבד ראפמו וכמס רשא וברלו ול
 םירומה יכ ףא (ויתומולח םסרפל יננהו ילע ווצ תעדל םכנוצר םאו)
 םהירבד רשא זנכשאב תומוקמ תצקב רשא םירומג םיעשר םיררוסה
 אנ ולאש ילארשי ידיגנ .םהירבד תורקל רוסאו תוסרוקיפאו תונימ

 המל תעכ הנידמה ינברב ואצמ לוע המ םויראנימסב םיצפחה תא
 תבשב קאבוט ןשעמב ׳ד ףא ןשעי יכ ורמאי יכ רובעב םאה םוקיחרי
 ורוסאי יכ לע וא הרעב שדוק תבשב .ריעבמב רעבת ותמחו שדוק
 די רמאיו ורפס ףוסב ׳ימחנ ז״ע זגר רבכ רשא ןינק וא רחסמ תבשב
 הנה .לארשי םהמ ונקי ןפ ק״שב םיגד ואיבי רשא םיוגב די חולשל
 םוי םהל תויהל ווטצנ רשא לארשיו םהיתותבשב ורחסי אל םירצונה
 ולקס וניד תיבו ה״ערשמו ותשודק תא וללחי ןותבש תבש יעיבשה
 רשא םינברה תא וסאמי םאה .׳ד יפ לע דבלב םיצע ששוקמ םינבאב
 ורעגיו ,הבעות לכ לכוא לכ םע .הבהא תירב ותרכי אל יכ לע ונינמזב
 יבנע תחת רשא ,םישדח םהל ורחבי תאזל ,רעתב יחלגמל .רעגב
 וקזח םולה הצע םכל ובה לארשי ירידא התעו .םישואב ושעי ןפג
 לע םשפנ תומל ורעה םישודקה וניתובא רשא ותרותו ׳ד דעב קזחתנו
 רשא וניניע דמחמ דבאנ לבל וצמאתה .םוריבעי לבל ונממ ןטק רבד
 םנוצר ה״רי םימרה וירשו ה״רי רסיקה ונכלמ .וניתובא ונוליחנה
 וצפחי המרמב רשא ונימע ינבל ןזוא וטת לא — ונתוא ריבעה יתלבל
 וקזח .ונינב תוחרואו וניתוחרוא ועלבי ןעמל םיעתמ םירשאמ םיקהל
 םיבכוככ םיברה יקידצממו עיקרה רהוזכ םיליכשמה ןמ ויהתו וצמאו

 .דעו םלועל
 םע ןמאנה לכ םולשו םכמולש שרודו םכתבוט רחוש םכדידי ירבד

 .םכתבוטל ןכומה ,ויקולא ׳ד
 ל״נה ק״קפוח ש״א ריאמ ׳קה
 הזה אשונה תדרוהל ואיבה תצרמנה ותולדתשה םגו שגרנה ובתכמ
 תולעהל םישדחתמה וחילצה ,1869־ט״כרת תנשב םלואו .םויה רדסמ
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 ידוהיה סרגנוקב םויה רדס לע םינברל שרדמה תיב דוסי תא שדחמ
 .1868־1869 — ט״כרת־ח״כרת תנשב ,טספהדובב םייקתה רשא

 דוסיל ןרק םיקהל ידכ םידוהיל ךלמה ריזחהש סנירולפה ןוילימל
 זוחמ .תוידוהיה תוליהקה םג םיפסכ ףיסוהל וכרטצה ,םיידוהי יתב
 (סנירולפ ףלא רשע העבש) 17,000 ךסב וז ןרקב ףתתשה ראווגנוא
 םינש 4 םלושש ,תונלבס־סמ תנוכתמ יפל ולטוה וז ןרקל תוסכמה

 .ןכ ינפל
 תוליהקה ידבכנ לש תעד תווח לבקל ווטצנ תוזוחמה לע םינוממה
 הכירצ התיה תעדה תווח .םידוהיה לש ךוניחה בצמ רבדב םהלש

 :ןלהלד תודוקנב דחוימב זכרתהל
 םידוהי לש ךוניח ןגראל תועצה .ידוהיה ךוניחה לש יחכונה בצמה .1

 .תוינרדומה תושירדה יפל
 ןוקיתל תועצהו םנוטלש זוחמב םידוהיה לש תסנכה יתב בצמ .2

 .בצמה
 םיסחי ןוקיתל תועצהו ,תוליהקה ןיבל םינברה ןיב םיסחיה בצמ .3

 .הלא
 .םנוטלש זוחמב תוידוהיה תויתדה תותכה רפסמ ןייצל .4

 ,ש״א ריאמ ׳רל דימ ונפ םה תוליהקב הזה רזוחה לבקתנ רשאכ
 ,תינרותה תוכמסהו תטלובה תינרותה תוישיאה םהה םימיב היהש

 לע םינוממה תאמ תוליהקה ולבקש ריכזתל הבושת רבחי אוהש
 .תוזוחמה

 וררועש םהו ריכזתב םישדחתמהו םינקתמה דיש עדי ש״א ריאמ ׳ר
 ,שוריפב רמאנ ריכזתב ירהש תוליהקל ותוא חולשל הלשממה תא
 ,םישדח דומיל ירפס רבחל ךירצשו םירדחב םידליה תא םיליערמש
 סופיטהמ םידמלמה תא ףילחהל שיש ןכו .ןמזה חורל םימיאתמה
 יבר .ןמזה חור יפל םיינרדומ םירומו םיכנחמ תונמל םמוקמבו ןשיה
 ירתל תעמתשמ הניאש הרורב הרוצב ותבושת תא חסינ ש״א ריאמ
 ןוצר תא עיבשמו בוט אוה םירדחה בצמ ותבושתב עבוק אוה .ןיפנא
 ךרוצ ןיא .יתד ךוניח םילבקמ םידליהו הרות םהב םידמול .םירוהה
 ,םישדח דומיל ירפס סיפדהל — ותבושתב ש״א ריאמ ׳ר ךישממ —
 ,ארמגו תוינשמ ,ך״נו םישמוח ומכ םירפס ונתושרב שיו ליאוה
 רפסה יתבל תטלחומ תודגנתה דגנתמ אוה .םיקסופו ךורע ןחלוש
 הנכסה תא םהב האר אוה .דחאכ םהירומלו םהיכנחמלו םיינרדומה
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 הלכשהל עגונב םג ןכל — לארשי תרוסמלו הרותל רתויב הלודגה
 .םידוהי אל םירומ יפמ םיינוליחה תועוצקמה תא ונידלי ודמלי תיללכ
 םידוהיה םירומה רשאמ םידוהיה ינינעל דובכ רתיב םיסחיתמ הלא

 הנטק םידוהיה תיסולכואש ,םינטק תומוקמבש םיכסמ אוה .םיישפחה
 תיבב ורקבי םידוהיה םידליה ,המצעב רפס תיב קיזחהל החכב ןיאו
 םידוהי םידלי ןכו .דחאכ םירצונלו םידוהיל ףתושמ אוהש יללכ רפס
 םייטרפ םירומ לצא יממע רפס תיב תועוצקמ תא םידמול רשא

 .רפסה תיבב רוקיבמ וררחושי
 .םייתד םיכנחמו םירומ ידיב ךוניחה תא ריאשהל שיש עבוק אוה
 דומיל ירפסל םיקוקז םניא םייתד־םירומו םיכנחמ .הרכה ילעב

 .ךוניחה לע וחקפי םינברה .םישדח
 ווק סוטטס תא ריאשהל שי :ןדיתעל עגונבו תוליהקה בצמל רשאב
 לוהינמ םישדחתמה־םימדקתמה תא קיחרהל שי רקיעבו תוליהקב

 .דיתעב תוליהקה תא להנל םהל רשפאל אלו — תוליהקה
 תורשפאה תא תתל תונוטלשהמ ותבושתב שקיב ש״א ריאמ ׳ר
 יכ עיצמ אוה .הרותה יקוח לע םירבועה םידוהיה םתוא תא שינעהל
 הדעוו תמקה ידי לע ,םיריעצ םינבר תכימס רבדב והשמ תושעל שי
 תיאשר היהת איה קרש ,הרות ילודג םינבר הנומשמ תבכרומ תינבר

 .םיריעצ םינברל הכימס קינעהל תיתלשממ תוכמס תלעבכ
 ובתכמב ןייצמו תונברהו הרותה לש הבאכ תא באכ ש״א ריאמ ׳ר
 טעמו םידמול הברה ויה םינושארה םימיבש לאהטנזור המלש יברל
 רודגל הצר אוה .םידמול טעמ לבא הברה םינבר שי תעכ הנהו םינבר
 הליהקה ישנאל תוקלקלחב הרות רתכ לוטיו אובי דחא לכ אלש רדג

 .תוליהק ינברכ ונמתי םה תונוטלשה תרזעבו
 ריאמ ׳ר לש ויתושקבו ויתועצהל המיכסה אל ,ןבומכ ,הלשממה
 הברעתה אל הכורא הפוקת ךשמבו ושקובמ תא גישה אוה םלוא ,ש״א

 .םידוהיה ינינעב רתוי הלשממה
 ץראב בושיל ודעונש תונרקמ םיפסכ תרבעה רשפאל העצה התיהשכ
 ריאמ ׳ר תופירחב ךכל דגנתה ,תורחא תופוחד הקדצ תונרקל ,לארשי
 הז ןינעב ש״א ריאמ ׳ר ירבד תא םסרפש "ץרא יניגמ" רפסב :ש״א

 :ראותמ אוה
 ה״פ ה״ע י״נ ץרא האלמ ותליהת םסרופמה יתימאה ןואגה ברה"
 ש״א ריאמ ה״ומ ת״שקכ םלוע דוסי קידצ ,הלוגה רואמ ,רודה תפומ
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 ריאמ ׳רו .רגה תנידמב א״ע ראוועוא ק״קד מ״רו ד״בא ,חרזיו י״נ
 :ןמקלד ול הנע ש״א

 ברהו בל רהט בהואו ןוילע דידי ןושחרמ ד״וי ׳ד םוי י״הזעב
 ת״שקכ םירה רקועו יניס םירעשב עדונו םסרופמה לודגה רואמה
 ק״ק לארשיב םאו ריעב הרקי ןבא י״נ רציבמד ןתנ םייח ה״ומ

 .א״עי אקארק
 יכ ,טערקעדה ןייפ םייח ׳ר ריבגה ןמ ינעיגה רבעשה עובש .׳ה דידי
 ריתהל ה״ריקה םינזור םוירטסנימה ינפלמ בוטל תוכלמה רבד אצי
 םיללמואה םיינעה םהיחא תא ךומתל לארשי־ינב בל תבדנ חולשל
 םירכזומה םיאנתה י״פע קר ,םילכמ ןיאב איסהרפב השודקה ץראב
 תא בתכל יבל ינאלמ התע הנהו .רבדה עדונ וריעב םג יאדובו .םש
 יתעד ולבק רמוא ינא ןיאו אטילד קסירבמ זורכה וינעב יתעד תוינע
 ומש ןעמל קדצ ילגעמב ינחני ׳דו ...רכו ברקיו רחבי רחובה קר ו״ח
 םישא דוע ונל חיורהל ודסח ׳ד לדגי רשאכ דעומל ןוזח דועו הלעתי
 .י״חזעב ת״שוד ודידי (רדנ ילב)נ״לב ותמכח ירבד לע ןכ םג יבלו יניע
 ר״רהומ ...יוכו לודגה רואמה ברה תאמ בתכמ ינעיגה םימי הז
 םירקיה תמכסהב ינממ שורדיו ,אקארקמ י״נ רציבמד ןתנ םייח
 סנה לעב מ״ר תפוקל םרומה ףסכה איבהל םידיקפה לע םידמועה
 .םש רשא םיללמואה םיינעה שפנ תויחהל ,ב״בות השודקה ץראל
 ןואגה אטילד קסירבב םינפלמ זרכוה רשא י״נ ע׳חרהמ ברה חלשיו
 ינואגמ םג התעו .וירחא ודי לע םיקיזחמ םיאיבנ תקהלו .םשד ד״בא
 .ךולהי ינמ המ יתעדי אל התעו .הזב הבחרה םתעד ולג ונרוד ילודגו
 תאזל .ולוק רוגא סוס עימשת .תוירא תונועמו םיריפכ תגאש ךות
 אלו ,ילהאב ןמטנו םלכה יתלבל םילכה לא אבחנ תויהל יל היה ןוכנ
 ריצפיו םושלש ילא בתכ ל״נה לודגה ברה םלוא ,ילוק ץוחב עימשהל
 .יתעד יתלטבו דוע ברסל לכוא אלו .איהש תומכ הלק יתעד בתכל יב
 ףסוי תיב לעב וניבר רבכ יכ תמא םא יב רחב ד״נעפל הנה רמואו
 תמשנ דעב ׳ד םע תובדנ תודוא לע ומירחה ערוז ךישלא מ״רהומו
 יכ קפס ןיא .דבלב השודקה ץראל לכה תא חולשל סנה לעב מ״ר
 ׳יה יכ סנה לעב מ״ר תומשנ דעב םתס ובדנש המ לע קר ורזג אל

 מ״ר תפוקל ובדנתי רשא לכ יכ לארשי תוצופת לכב םסרופמו עדונ
 רדונ גהנמה תעד לע םתס בדנתמה י״א יינע ינבל אוה סנה לעב
 יל רמוא יבלו הנותחתה לע ודי הנשמה תאזלו .םיקסופב ראובמכ
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 סנה לעב מ״ר תמשנ דעב םתבדנ יכ לארשיב עדונו םסרופש המ יכ
 דעב קר םגו תרחא הקדצ םושל אלו השודקה ץרא יינע ךרוצל אוה
 םה םג רשא םירחא לארשי ישודק דעב אלו סנה לעב מ״ר תמשנ

 ...םהירבד תא ש״תי ׳ד םקיו רמוא ורזג
 ודעב ץילמת סנה לעב מ״ר קידצה תמשנ יכ הוקיש המ מ״מ
 הזל ותאווצב קידצה ןוצר אלימ אל יכ ודיב הלעי אל הז הלעמל
 ץרא יינע ינפל קר סנה לעב מ״ר תמשנ יולעל לארשי ובדנתי אל

 ...השודקה
 ש״א ריאמ ק״ה ת״שוד ודידי ירבד
 א״עי ראווגנוא ק״קפוח
 לעב ריאמ יבר תועמ ףוסאל ןושארו שאר היה "ש״א ירמא" לעב
 ק״ס ד״ויח ש״א ירמא ת״ושב ותבושתב .ץראב בושיה ןעמל סנה
 רשא השודקה ץרא יבשוי םיינעה ולא" ...רתיה ןיב רמוא אוה ב״ק
 התוא שרוד ׳ד יניע רשא ץראב םשה ינפל תבשל םתדלומ ץרא ובזע
 ץחלב רעצ ייח ויחיו הדובעהו הרותה לע םתולילו םהימי םישדקמו
 לעב לודגה ובר לחה וב תועמה ףוסיא תא ססבל חרט תוברו "קחודו
 ינב וניחא תא ררועל הנש ידמ תואמל םיבתכמ חלשו ל״צז ס״תחה

 ."לארשי־ץראל חלש ףסאש םיפסכה תאו תועמ תונדל לארשי
 ריעה לש הברל ש״א ריאמ יבר לש ובתכמ תא איבהל יואר
 רשקב ,"המלש תועירי" לעב ,ןמלוא ןמלז המלש יבר ,אוואקאמ
 ותביחו ותבהא לע דומעל רשפא ונממש .השודקה ץראמ ר״דשל
 .הכזהו הנידעה ושפנ ימינ לכב הל רושק היהש ,שדוקה ץראל הלודגה

 א״עי ראווגנוא ק״פל א״ירת ןסינ ׳ה ׳ב םויל רוא י״השעב
 הלהצו החמש גישי הלואגל הלואג ןיב

 םירה רקועו יניס לודגה ןואגה ברה דובכ
 הלעמו םירשמ רבוד םירעשב עדונו םסרופמ
 חצנל י״נ ןמלז ה״ומ ת״שקכ םירקי םינינפ

 א״עי תולילגהו אוואקאמ ק״קדבאה

 דעב וינפ רחשאו י״נ ג״רדה תא שקבא ותרות םולשו ה״שד ירחא
 א״בבות אירבט ק״העמ י״נ שיבייפ ה״ומ גלופמהו אלפומה ינברה

 תושודקה תוליהק שולשב רשא םידיסחה ללוכמ ר״דש והנה רשא
 ג״רדה ינפל רבד רתומל ךא הנהו א״בבות אירבטו תפצ םילשורי
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 ץראב רשא ׳ד ישודק י״בחא תבוטל ץמאתהל ובבל לע רבדל אובל
 םימייקמו לודגה קחדהו ץחלה ךותמ השודקב ׳ד םידבוע השודקה
 ידעלבמ אלה יכ ילמ ףיטא חז רובעב אל גלפומ ינועמ הרותה תא
 אל ןעמל םלואו ,תושעל ודי לאל רשא לכ תושעל ובבל תקדצ ץמאתי
 אלפומה ברה ןמאנה ריצ תתימאב קפס םוש רוהטה ובבל לע הלעי
 םיבתכמה ךותמ ונל ררבתנ יכ י״נ ג״רדה ינפל דיעהל יתאב הזלו י״נ
 אוה רורבו בטיה הלאה תולילגב םירכינ םהיתומיתח רשא ודיב רשא
 םידיסחה ללוכ ארוק ׳ד רשא םידירשה וב ורחב ל״נה ברה תא יכ ונל
 רשא םהיחאמ םחל ןעשמ םהל איבהל א״בבות ל״נה לילגב רשא
 ׳ד םעב םיבדנתמה לכו י״נ ג״רדה םבבל ׳יהי התעמ י״הזעב ל״וחב

 ללוכ ׳ד ידבע בל ךומתל ׳דל ומירי רשאכ יכ חוטב םבבל ויהי םהילע
 ךומתל ונברקב םיבדנתמה לכל לטומו ונילרוגב ונילע רשא םידיסחה
 ק״האב רשא יח לא ינב םוקמל הבדנה איבי ,י״הזעב חטב ווקי םתוא
 םתליפת הלעמ רשיו םימש ירעש ינפל םדעב הליפת ואשיו א״בבות
 ת״שוד ודידי ירבד ויתונש םימיענב ךיראהל ש״תי הליפת עמוש ינפל

 .ל״נה ק״קפוח ,ש״א ריאמ ק״ה הליל ןושיאב רוציקב בתוכה
 :בתוכש ״רפוס םתח״ה ובר תובקעב שא ם״רהמה דעצ הז ןינעב םג

 לארשי־ץרא תועמ רבדב בתכמ"
 םהמ סנרפל ץבקמש תועמ ןודינ ינעיגה םתרקי — אבאשט תלהקל
 בר אל םדא םושל תושר ןיאו םיינע םתוא םהב וכזש טושפ י״א יינע
 ךא — םיעודי םיינע םהב וכזש ןויכ תרחא הקדצל תונשל הרומ אלו
 איצמהל ולדתשהו וחרט ט״רוקאו הנידמה יקוחו יסומינ דגנ אוה םא
 זא םינתונה ושאייתנו וגישה אלו םשל חולשל הנידמה ירשמ תושר
 םהילע ולבקיו וצרי םא םירחא םיינעל יזוז ינהב תושעל המ וארי
 םיינעל ומלשי תוכלמהמ תושר וגישי םינמזה ןמ ןמזב םאבש בויחל
 ילב תרחא הוצמל ׳יפא יזוז ינהב די חלשש ימ לבא י״אבש םהה

 ד״כה םלשל ךירצו םיינע תקדצב די חלושו אוה ןלזג ל״נה
 ׳ימ״דפפמ רפוס ק״השמ

 :בתוכ אוה .תונושה ויתובושתב רכינ ץראה יבשותל םחה וסחי
 ידי וקיזחי הנידמו הנידמ לכ םיאור ונאש גהנמה ינפמ ילואו"
 ינפמ השודקה ץראב תאשל םהיחאמ םיבדנתמה תא וכמתיו ׳יבשוי
 לארשי תונידמ ראש לע י״נ ת״כעמל זוע רתיו תאש רתי יאדו שי הז
 וניחא בל תא ואיני המלו תורחאמ וז הנידמ יבשוי ערגי המל יכ
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 .ןועמו ׳יחמ םש ואצמי יכ ועדי םא תולעל ובדנתי דוע ילוא רשא
 ךיראהל ךרוצ ןיא רשא לארשי ץרא תבישי תלעמ לדוג עודי הנהו
 התעו תווצמ ג״ירת ךותב האנמ ן״במרהו תובותכ ףוסב אתיאדכו הזב

 לטומ הוצמ הזו הממש ו״ח וניצרא פ״כע ׳יהי אלש בל ןתיל ונילע
 רחב רשא םוקמל תולעל םהיחא בל ביהלהל םהילעו לארשי לכ לע
 הנידממו םישנא םש וחלשי םהיחא ברקמ יכ םהל בוט אל יכ ׳ד וב

 ."השודקה ץראב רכז ו״ח היהי אל וז
 רמוא יבלו" ...רתיה ןיב ש״א ריאמ ׳ר ןואגה רמוא ב״ק הבושתב
 נ״העב מ״ר תמשנ דעב םתבדנ יכ לארשיב עדונו םסרופמש הז יכ יל
 מ״ר תמשנ דעב קר םגו הקדצ םשל אלו ק״הא יינע ךרוצל אוה

 ."םירחא לארשי ישודק דעב אלו נ״העב
 תונש ךשמב .הנש הרשע עבש תונברה אסכ לע בשי ש״א ריאמ ׳ר
 רשא — הליהקה לש שדחמ הנוגראל ןתיאה דוסיה תא חינה ותנוהכ
 םהילע רבדנש) תושדח תונקת הל עבקו םייתפומה הירודסב הנייטצה
 ,םילוח תפוק תרבח ,תוינשמ תורבח םיקהו ןגרא אוה .(דחוימ קרפב

 .הלהקה לש הטיחש ינינעב םישדח םירדס סינכהו ס״ש תרבח
 יוצק לכמ .תמסרופמה הלודגה ותבישי תא ריעב חתיפו ךישמה
 םידימלת דימעהו וירבד תא אמצב תותשל םידימלת וילא ורהנ הנידמה
 תובושח תוליהקב םינבר כ״חא ונמתנ וידימלתמ םיבר .םיפלאו תואמל
 םבר גיהנהש םילהונהו םיגהונה תא םהיתובישיב וגיהנהו הנידמב
 םתח״ה לעב לודגה ובר ייחב .ושע ןכו ואר ונממ — ותבישיב ץרענה
 תואנ ותריטפ רחאל קרו הכלהב םילאושל בישהל הצר אל "רפוס

 .אוהה ןמזמ ןה ויתובושת תיברמ .הז דיקפת םג ומצע לע לבקל
 תיבב םג .ובר חסונכ — זנכשא חסונב ללפתה ש״א ריאמ ׳ר
 לכב םג ךכ .זנכשא חסונב ויתונקת יפל וללפתה ריעב לודגה תסנכה
 םיקהו דסי אוהש תסנכ יתב ויה .םיקה אוהש תורבחהו תסנכה יתב
 לע ורבגתה .דרפס חסונב ללפתהל םיללפתמהמ קלח הצר םהבש
 ירקיעה ןינמה היהש ,םיקיתו לש ןושארה ןינמהש ,ךכב הזה ישוקה
 אל םלוא ,דרפס חסונב וללפתה ינשה ןינמב .זנכשא חסונב ללפתה

 .ןקיתו ןזיא אוהש תונקתהמ הנקת ףא וניש
 הנענ ןמזה ךשמב םלואו .דגנתה םידיסחה םיר״ומדאה יכרדל
 םישנאה תא דוע החד אלו הביבסבש םידיסחה םינומהה תושירדל
 תוינעבו ובבל םותב .ותכרב תא לבקל ,קוחרמו בורקמ ,וילא ורהנש
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 לבקל םג תואנ תובורמ תורצפה רחאל .ךכל יאדכ וניאש :רמא ותקדצ
 ותבישיבש םיינעה םידימלתה תלכלכל "תונוידפ״ה ןמ םייוסמ קלח

 .ריעה יינע ןיב קלחל הוויצ ראשה תאו
 אלזורמ ןיטשנכייא יבצ הדוהי יברש ,ריעה ידיסח יפב תרוסמ
 םטשרבלה םייח ׳ר קידצה דוחיבו בונמירמ שריה יבצ ׳ר ורבחו
 ועסנב ריעה תא רובעל היה ליגר רשא — ״םייח ירבד״ לעב ,זנאצמ
 אתמד ברה ינפ תא לבקל דימת רס היהו ,ץנארבוס ץחרמב שפנהל

 .תודיסחל ותודגנתה תא וככר —
 ותלודגמ דאמ עפשוה ש״א ריאמ ׳רש ,ריעה ידיסח יפב תרוסמ

 .רודה ןואג ,עודיכ ,היהש ,"םייח ירבד" לעב לש הרותב
 הנימי הטנ אל הנממו ובבל לכב תמאה תא בהא ש״א ריאמ ׳ר

 .ויכרד תא ןוויכו ךלה הרואלו וילגרל רנ היה תמאה .הלאמש וא
 .הירגנוהב רדגה יצרופב ותמחלמב קפתסה אל ש״א ריאמ יבר"
 ינומא ימולשו גיוושנוארבב םימרופרה םינברה תפסא המייקתה רשאכ
 ובתכמב .שא ם״רהמה םג םהילא ףרטצה תופירחב םדגנ ואצי לארשי
 יבצ ה״ומ ה״ה ׳וכו ולחני םימת וידחי םולשהו םייחה" :בתוכ אוה
 ,םימיה תעבש רואכ י״נ ץנירפ םהרבא ׳ילא ה״ומו י״נ ןרהעל לשריה

 .םימלוע תיב ׳ד הנבי יכ דע
 הנה דע לארשי ברקב םתחלש רשא תואנקה רפס !לארשי ירידא
 םיאנקמו ׳ד יבהואמ לארשי ןמלא אל יכ םיקולא ׳ד ךורב ,עיגה
 השודקה ותרותלו תואבצ ׳דל םתאנק ,׳דל םתא םיכורב .׳תי ודובכל
 ריעב ׳ד לע םידעונה ומיכסה רשא תא יתיאר זאמ יכנאו ;הלודג האנק

 ,רפא עור לתוה בלמ םיאצוי םירבד לע אריאו יתלחז ,גייוושניורב
 םשה תדע ךותב ןורגב יתארק תאזל ,תולותהמ שקבמ בלב וסנכיי
 יכ ,המהה םישנאה עשפ דיגהמ יתכשח אלו ,הברקב בשוי יכנא רשא
 .םהירבדבו םברקב הבעות קרו ,הרות ללחלו תירב רפהל די וחלש
 ,םהלש ןעללאקאטארפ ךותב רשא תולודגה תוצאנה יתארק יכ התעו
 תורסומ לכ םהמ קתנל םבבל יכ ןעי ,תוצלפ ינזחאתו ירשב רמס
 אלו לכ יניעל ׳ד רבד וזב ,תדה תודובע וכילשי ,המר דיבו ,הרותה
 !תואבצ ׳ד םרכ לארשי תיב ,ונדרי ץראל ונלפנ ךיא !!יוא ,וששובתי
 וצרפו ולע םימרכ םילבחמ םילעוש ,ץרופה ךילע הלע ,ךילע יל רצ
 ,ךותישי התב הלילח םצעב רצעמ ןיא םאו ,סמרמל ומל תייהנו ךירדג

 .ושע ןכ רשא ריעב ותבתשיו
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 אנ ולאש חניבואכמפ בואכמ שיח וארו וטיבה !םלכ םימע ועמש
 ,לבת יבשוי לכמ תד ירומ ,םע ישאר ףסאתהב ,םינושארה םימיל
 ,םשפנב תוצע ותש תוערפ םה ועירפי ואר יכ םתובא תד לע ץעווהל
 םינב ונברקב ובר ןה (יוד יבל ילע) ונחנאו קדב קיזחהל ץרפ רודגל
 וארק חנהו ,וצורפי התשמבו לכאמב ,וללחי דעומו תבש ,םיבבוש
 ?תודבואה תויש בישהל ושע המ ,הפיסא ופסא ,גייוושניורב ריעב דעומ
 יריפמל ופנח ,םידז ורשא ,המואמ ושע אל ?דוע הנרזפתת יתלבל וא
 דוע יכ התיה הוקת ,ובל ךרדב בבוש ךלה רשא םג םינפלמ ,תירב
 קרזת הביש םא וא ,השע ןכ אל יכ ובל לא ןתי ויקולא ׳ד לא בושי
 םלוא — והשוע ונמחריו אכד דע שונא בושיו ,אובי ומוי םא וא ,וב
 ותצורמב ףטוש סוסכ ,דוע בושי אל יכ בבוש ךלוהל הכב וכב התע
 וכמתי אל ,סוני רוב דע ויתוחרוא ורשא םיעתמ וירשאמ יכ ,בושי אל
 עשרל ורמאיו עשר וללהי יכ לע םיברה יקידצמ םשל וארק הלאו וב
 עשרל רמוא" ה״עמהש תווצמכ !םימואל ומעוז !םמע ובק התא קידצ
 םהילעו םעני םיחיכומלו םימואל והומעזי םימע והבקי התא קידצ

 .(ה״כו ד״כ ד״כ ילשמ) "בוט תכרב אובת
 ,לארשי תיב ונב םתמכחב םינושארה בל ימכח םישודקה וניתובא
 םורה םורמ תולעל וליפעי םיריעצ התעו ,הרותה ידומע וננוכ םתנובתב
 רשא ךוותה־ידומע ותפלי ,םימכוחמ םימכח המהו .םינקז ןינב סורהל
 השמחו םירשע דחי וברק ןה :וליפה ןעמל םהילע ןעשנ לארשי תיב
 דוע וזחיו ,"׳וגו ׳ד לכיה לא םהירוחא" (ז״ט־כ) לאקזחי הזחמב שיא
 ריעב ער תצע םיצעויהו ןוא םיבשוחה םישנאה הלא" (׳ב־א״י םש)
 לע םיכנ ופסאנ המש ,גייוושניורבב ריעב וצעייו ובשח ןה "תאזה
 הובש םהידיב רשאכו ,הזב וזזבו ,הללש וללש הליעמ וערק ,׳ד הרות
 ,םיררוס יניעב ןח אוצמל ,םירז הטעמ והוטעיו ,היבש תלמש וריסיו
 אוש תוזח םהל וזחיו ,םיבוטה היקח לע ןש וקרח גועמ יגעל יפנחב
 ןתחתהל ונתרות תד י״פע רתומ יכ המהה בל יפנח ורמא ,םיחודמו
 המה ודסחתיו ,סירפב היה רשא דעוה לע רקשב ונעשיו ,םימעב
 הלא הנה ;לארשי תנומא לע םידוליה לדגל תושר ׳יהת םא ,תונתהל
 םיאבה לכו דומלתהו הנשמה ילעב םישודקה לא ,םהיניעב םימכחה
 ינפל ךורעה רוהטה ןחלשה ,ועשי אל וימכחו רוד רוד זאמ םהירחא
 ?די חולשל וזיעי שדוקה יבתכ לא םגה לבא ,וכופהי לארשי תיב לכ
 המ לע ןכ םאו ,םב ןומאו םה שדוק יכ םהיפב רומאל ושדחתי אלה
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 דע רעש טורמלו ליעמו דגב עורקל הלודגה הדרחה רפוסה ארזע דרח
 דלונהו םישנה לכ איצוהל וניקולאל תירב התרכנ התעו" ול ורמא יכ
 (ד״וי ארזע) "השעי הרותבו ונקולא תוצמב םידרחהו ׳ד תצעב םהמ
 ידירח תצעכ לארשי תנומא לע דלונה לדגלו קיזחהל םהל בוט אולה

 לכב לארשי תד קיזחהל םמע התיה סרפ ךלמ די אלה ,גייוושניורב
 יכ ,קדצב טופשי ,ושפנ תונוהל הצרי אל רשא לכ תמאב לבא ...יזוע
 רתיבו ,התשמבו לכאמב ,םידעומו תותבשב וזמ וז תונוש תותד ילעב
 תחא תד ףא ורמשי אל השאהו שיאה ןה ,דחי ונתחתי םא ,םירבדה

 .המואמ ראשי אל םדיב םידלונה יכ ףא ,הנוכמ לע
 םידעומ ילגרל סמרמ לארשי יגיהנמ לכ הנהו ...!!והמתו והמהמתה

 יספא לכב ורוסיא טשפ יכ ףא גהנמ םושל םינפ ואשי אל ,הלאה
 ,ארקי לארשי םשב רשא לכל הלילחו ...תוינומדק םינשמ דסוימ ץרא
 .לארשי תיב תא וגייסו ל״זח ורדגש םיגייסו םירדג לכבו הזב ץורפל

 םימע יבידנ םג ינועמשיו ׳ד ןתיו !אנ ועמש !לארשי תיב וניחא
 וגייסו ורדגש המ לכש םלועה ׳דב ינא עבשנ ,וניתלוזמ בל ימכחו
 םימעה ןמ ונתוא לידבהל ופיסוהו ,םמע תא םינומדקה לארשי ימכח
 ינפמ אל ,השודקה ונתרות יפ לע ונלדבנ רשאמ רתוי ,םירבד הזיאב
 הלילח ,המהה םיגייסו םירדגה ושע םמע תלוז לע בל תמטשמו הביא
 ירבוד לכ בלבמ רתוי ,םהה םישודקה בלב התיה םדאה תבהא !םהל
 ,םהירבד לע דקושה אצמי םיבר םירמאמ .הלאה םימיב רשא ףנח
 ;רחא םהמ ףא יהיו ,וחוכנ ךלוה לכ םימת בלב םתבהא לע ורוי
 ימיב םגו ,ץרא יוצק לכב לארשי תוצופנ ואר הלאה םישודקה לבא...
 אלולו ,םימעב ללובתמ םבורו עודיכ ולע אל םעה תיברמ ינש תיב
 היה אל לארשי םש ו״ח דחכי ,ל״זח ונקת רשא םיגייסהו םירדגה
 ןיב ועלבנ רשא םינומדק םימע המכל הרק רשאכ ץראב תיראש םהל
 ,םיצרופה הלא לע ליכשמ לכ טופשי רשאכו ,דוע ועדונ אלו םימעה

 .לארשיב תורוד וברי אל יכ ,םהירבדל עמושה לכ לעו
 ירדנ לכ תרימא ולטב ,םהיתובא יכרדמ לארשי בל אינה ןעמל
 םרמאב ,הנש תואמ המכ שדוקב ודוסי רשא ,םהיתובשומ תומוקמב
 תעובש לע רובעל לארשי יניעב לקנ ירדנ לכ ןעמל םיוגב ורמאי יכ
 תעד לע הלע אל הז ...ויתפשב אטבי רשא רדנ לכ לעו םיקולא
 ,לארשי לע ץראה יטפושמ דחא תאז בשח אלו לארשי ןומהמ דחא
 םא יכ ןכ ורמא אלו ,הזב םתוא דושחל ,העובשה ןמ דאמ םידרחה
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 םדקמ ,םירקיה םתא םתבתכ רשאכ ,עשרב תולילע וללועתה רשא
 תרימא םלטבב וליעוה המו — גייוושנורבב םירומה התעו ,םירמומה

 יירדנ לכ
 םהיזוב לכ ,םה שדוק יכ וניתובא יגהנממ אנ ורוסת לא !׳ד םע
 ינב עמש" ,ושדק חורב םדא לכמ םכחה ךלמה רמאש המ ;ומשאי
 ,ךדמל רשא אוה באה רסומ" ."ךמא תרות שוטת לאו ,ךיבא רסומ

 ירחא רוסת אלו ,והעמשו ךנזא וילא הטה ,וניתובאמ ותלבקמ באה
 שוטת לא" שורפו ,הלבקה ןמ רוס יתלבל הוצמ איה תאז הנהו "ךבבל
 לע תלדגתנ רשא ךתדע םהב וגהנתי רשא םיגהנמ המה "ךמא תרות

 ...םשטת לא ,םהיכרב
 ,ושטנ םא תרות דבל אל .יד לע םידעונה הלא םע !׳דל ביר וביר
 וגעל באל וזב ,עומש ובאי לב ,וערפ בא רסומ םג ,םא תחקיל וזב
 ,קקוחל המהה םינברהמ דחא שקב יכ ותוארב הודי אל ימ בבל ,ול
 ולומי אל רשא לארשיב ואצמנ לע יכ לע הוד םידעונה בבל יכ ףא
 אל ,תאז לע הדעה ןמ םלידבהל וא םפוכל תאז לכ םע ,םהינב תלרע
 ןוכנ תעה ןיא דוע יכ הזה קוח וקקח אל יכ ורמאיו ,"םהיניעב ןוכנ
 והנה יכ ןעי ונב תא לומי אל רשא יכ ,רפסה םע רחא רמאו ,"ךכל
 ,ונב תלרע שיא לומה יתלבל דחי ומיכסה רשא םיערמ תרבחל רבח
 לארשימ שיא םאה ...סיעכהל רמומ ונניאו ׳ד רבד ללחמ ארקי אל
 ,ןוא לעופ םע חרא רשאל ונב תלרע וא ותלרע רשב לומי אל רשא
 יזוב ויערו אוה ארקי אל ,תירב רפהל דחי ודסונ רשא םיערמל רבחו
 תירבה איה הלמה תאז ןכו ,כ״חא רמאו ...זותירב יללחמו ׳ד רבד
 סונכי לומיש ימ לכו ,דיחיה תנומא לע ה״ע וניבא םהרבא תרכ רשא
 ךירחא ךערזלו םיקולאל ךל תויהל" דוחיב ןימאהל םהרבא תירבב
 יכ אנ רכה :הלמב א״כ םלשת אל המויקו הרותה תאז תמלשו ,׳"וכו
 קוח םהל קקחנ תדה ילעב לכ !תמאב םימכחל הלימה תוצמ הרקי
 ...!םתובא תירב ורפה לוע וקרפ הלאו ,תירבה תרוסמב ןהידלי איבהל
 שרופהו ,תוחמל םדיב רשא לכ ונחנא םיברע יכ הזמ אלמ דומלתהו
 שי יכ :רמא רשא לבנהו ,ונייח אוה יכ וייחמ שרופכ ,דומלתה ןמ
 "דומלתה" ירבדל ץמוא תת יתלבל העובשה תעשב ץפח תטיקנ לטבל
 ישודק לע זובו הואגב קתע תובבוד תותפש הנמלאתו ויפב ונושל קמת

 .םהירבדו םתוא עדי אל רשא םשה
 םימכחל דובכו ראפ ונתי המדאה תוחפשמ לכ !תאז לע םימש ומוש
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 ימכחל םג רשא םהמ םיברו ,םהירבדב וללהתיו ,םדקמ םהל ויה רשא
 ...םהל דסחו ןח ורטע םירידא םיכלמ ףאו ,רדהו דוה ורטע דומלתה
 קחשמל םשה ישודקו ,םייתמא םימכחב וסלקתי ונמעמ לעילב ינבו
 ןיאמ סופדב םילעמ םגו ,ונימיב הלאכ םירבד ורבדנ יכ ונל יוא !ומל
 לוע עדי אל ןכ לע רבוד והנה ימ ינפלו אופיא לבנה עדי !םילכמ
 תא ובשחי ,והומכ םהומכו ובלכ םבל ןיעמוש תיברמ יכ עדי ,תשב

 ...והתל םישודקה םימכחה ירבד
 רקש תובאה וליחני אל יכ ,הלבקב ןימאהל ,אוה הנומאה לכ דוסי
 ,םהיאצאצ לע דבכ אשמ וסימעי בל ןודזב אלו ,םהירחא םהינבל
 הנהו ;ץראב רשא תותדה לכו ,הנומאה לכ דוסי הז ,ענמנה ןמ הז
 תא ׳ד הוצ רשא הרותה תאז דומלתו הנשמב ונל ורמא וניתובא
 ג״ימ ודמלנ הלאו יניסמ השמל הכלהמ הלא ,השוריפ הזו ,השמ
 קיפהל ,ונחנא וא ונינומדק ודסי הלאו ,םהב תשרדנ הרותהש תודמ

 לכ דסונ ז״ע ,שורפל הלאה םירבדה ןמ םיאשר םתא ןיאו ,׳דמ ןוצר
 .ללכב ונינע ןכות ולאו ,דומלתה

 ןכ רשאכ וניניעב םה ׳ד םישודקו םיקידצ תמא ישנא םא התעו
 ,הרותה לע ןתודע הנמאנ הנה ,םהירבדב ליגרה לכל קפס ילב אוה
 הישוריפ לע םהל ןימאהמ לארשי בל הנפי ו״ח םאו ,הירדגו הישוריפו
 ו״ח יכ םהילע ורמאיו ל״ז םה ורמאש המ לע רפסב םבל סנכיו
 יכ ,המצע הרותה לע תודע ונל ןיאמ ןכ םא ,םירפוס טע ושע רקשל
 יאוה םימשה ןמ םא הרותה רקיע לע וא ,׳ד הוצ רשא אוה תאז
 ירבד ירחאמ םיכסה לכ םישקבמ םה הנאות יכ .יוארו אנ ועד ךא
 ךילשהלו הרות לוע קורפל םבל םעו ,דומלתהו הנשמה ילעב וניתובא
 קודצ לע תובא תכסמב הנשמה שוריפב ם״במרה כ״כו ,הצרא תמא
 וארי יכ ןכא ,הוצמהו הרותה לכמ רוסל היה םבלב לכ ,סותייבו
 לע םיקלוחו הרותב םינימאמ םה יכ ורמא תאזל ,םהיפב ןכ רמאל
 תוריזגהו תולבוקמה תוצמה ןמ רוטפל ידכ הזו תמא וניאש הלבקה
 שוריפה בשש ירחא יכ ,שורפל ךרד םהל םתר.והש דועו ,תונקתהו
 יכ ,אוה ןוכנ ,וצריש המ דיבכהלו ,וצריש המ יקהל םילוכי םתריחבב

 ןויזחה לככ יכ הארתו ,להקה ךותמ ודבאנ' םינפל ויה הבבר יפלאל
 תוחרא המה ןכ ,םיסותייבהו םיקודצה.לע ם״במרה הזח רשא הזה

 .וניניעב ונימיב םג דומלתה ירבד יזוב
 יפ לע הרותה תוצמ םייקל רשפא יא יכ םהמ דחא רמא רשאו
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 רשא לכ תמאב יכ ,רבד ותאמוטו ושפנ תווה ,םיקסופהו דומלתה
 לוע השודקה תדו הנומא ירבד ,ערה ובל תורירש ירחא תכלל ןכסה
 ,הב התאלח רשא ושפנ תואת דעב תמסוח איה יכ ,וראוצ לע לזרב

 הרותה ול הברע ליחתה םא יכ ,הרותה יכרדב תכלל וימימ לחה אלו
 םא התעו לע ורתי יפב י״שר כ״שמכ ,תושק תולחתהה קרו ,דומלתהו
 יכ ,םיקסופהו דומלתה ירבדב ץוקי תאזל — ילוקב ועמשת עומש
 בל ירשיו םיקידצ לבא — ושפנ תואכ תושעל ודי לאל שי הרותב

 .לא תד םעונב גנעתת םשפנו ,םימיענ םייחב ורחביו וכלי

 תושעל ,ויתוצמו ׳ד יקוח לע היוטנ םדי דוע ,םחור התפר אל דוע
 ןואגבו ,רפוש תעיקת לע ןיע םישל ,רפסה םע ורמא ,םנוצרכ םירדס
 ףותב לוחל ןורכזה םויב וצפחי ילוא ,בלול תליטנ לע ורמאי ,בל
 הלא ופאשי םג ,םיבגועו תורונכב ,םיבגע ריש רישל גחבו ,לוחמו
 רכז לכ ,הליפתה ןמ ריסהל ,םיפסומה תליפת לטבל ,םיפרשה םישחנה

 ,לארשי תליהת דוע ןיא ,הלא בלב הוקתו תלחות ןיא ,הלואגו תודפ

 ,דובכ יא גייוושניורב דעול וארק ,םבבלב ןוזח לכ דבא םימי וכרא

 !!ןויצ תב ילליה ׳ד רדע הבשנ םש ורמא ,לארשי דובכ םש ולגה יכ

 ורמאי םירז אל !!הטיבהו ׳ד האר ,דוע ךל שרוד ןיא ,ךל וארק החדנ
 לבא ,ךחישמ תובקע ופרחי םירז אל ,ךימחר ףאב תצפקו תונח תחכש
 המה רשא ךיאיבנ ימוחנת םחיכשהל ,דוס ומירעי ךמע לע ךמע ינבמ
 המה ,ץראה ייוג לכ ןכ ושע אל .ונשפנ המוד הנכש אלו וניעושעש
 ,ומל ופלחו רבכ ויה לבא ׳ד יאיבנ לכ וזח קדצו תמא יכ ורמאי

 יכ ווקי אל לארשי םעו ,ורבעו ופלח יכ ובשחי אל םייוגב — הלאו
 ולעה יכ ה״ד ףוסב םהילע רמאנ רשא םתואכ םנה הנהו ,ועיגיו ואבי
 םיעתעתמו םיקולא יכאלמב םיביעלמ םתומכ יכ ,אפרמ ןיאל ׳ד תמח
 ׳ד תרותב םג יכ ,הליהת הלא ומישי םיאיבנב דבל אלו ,ויאיבנב
 יפב אוה רתוי שרופמהו לארשי יחדנ ׳ד סנכי יכ םימעפ המכ שרופמ
 ךיקולא ׳ד םשו — ךבבל לא תובשהו דכו ךילע ואובי יכ ׳יהו ,םיבצנ
 ׳ד ךצבקי םשמ םימשה הצקב ךחדנ ׳יהי םא ׳וכו ךמחרו ךתובש תא
 לכו ,"ךיתובא ושרי רשא ץראה לא ׳ד ךאיבהו ,ךחקי םשמו ךיקולא

 יכ לארשי יחדנ ׳ד סנכי יכ ,םימעפ המכ בותכ שרופמ הלוכ השרפה
 ,לארשי תויולג ץובקמ המואמ רבד אל ןירדהנסב ללה ׳רו ,םנוע וצרי

 ןימאמ לכלו ,אוהה קידצהל ,הלילחו ,םש וישודיחב ן״רה כ״שמכו
 םאו ,תובר םימעפ םיאיבנבו הרותב שרופמה שיחכהל ,לארשי תרותב
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 רבדו ,םקיר בושי אל ורבד יכ ול הכחנ המהמתה הכ דע וניתמשאב
 תמאה יאיבנבו ׳ד תרותב ןימאמה לארשי שיא .םלועל םוקי וניקולא
 רשא לארשי שיא יקדציה ,םיקולא ינפל וחיש ךופשי אלו קדצהו
 אל םאה ,ומויב םוי רבד חבזו הלוע ול בירקהל ׳ד הוצ יכ ןימאמ
 הברעו בותככ ,םילשוריו הדוהי תחנמ דוע ול ברעתו הצרי יכ ןנחתי
 שושל בושי יכ ,וחיש ׳ד ינפל ךופשי אלו ?םילשוריו הדוהי תחנמ ׳דל
 רתוי ותרותו ׳דמ קוחרו וב ןומא ןיא הזכ שיא ,רבד רשאכ ונילע
 אוהו ,ויאיבנלו ותרותלו ׳דל רקי ונתי םלוכ יכ ץראה תוחפשמ לכמ
 קר םא יכ תאזה הערה לכ ונל בסה אלו ;ותירב רפמו ׳ד רבד הזוב
 יפוגב די התע וחלש ןכ לע ,םישודקה וניתובא יגהנממ ורס רובעבל

 .ר״הועב הרותה
 לכ םינכ !ומש יבשוחו ׳ד יבהוא בל ימכח םתוא םינכ התעו
 ורמא ל״זחו ,םה שדוק וניתובא יגהנמ שקעו לתפנ םהב ןיא ,םכירבד
 םיקוספה לכ ראשו ,ךמא תרות שוטת אל לע רבוע םהמ רסה יכ
 יגהנממ המואמ לטבל הפיסא םוש די לאל ןיאו ,הלעמל ונבתכ רשא
 ׳ד תרותב ,םבבל ןודז וארה רשא ,גייוושנורבב םידעונה ש״כ לארשי
 יגהנממ רבד לטבל ללכ םהל רשפא־יא םתלוז םג לבא ,םיאיבנבו
 דומלתה ירבדמ המואמ לטבל ש״כו ׳ד תדובעבו הרותב לארשי
 רבוע םהמ רסה ,םירפוס ירבדמ ןהו הרותה ישוריפב ןה ,םיקסופהו

 לכ םהילע ולבק רבכ יכ ,םהילע קולחל רשפא יאו ,רוסת אל לע
 ,וישרפמו ע״שה טרפבו ,םיקסופהו דומלתה ילעב וניתובר ירבד לארשי
 דחא טפשמו תחא הרות" ׳ד הוצ אלה ,ער הקנת אל עגונה די
 לכ םלוא ,ישילשה רמאמב ירזוכב יולה י״רה בתכש ומכ "םכל היהי
 אוה וניתובר ירבדב ןימאמ וניאש ימ לבא ,םהירבדב ןימאמב תאז
 םירממ ׳המ ג״פ ם״במרה כ״שמכ ויתוקוחו ויטפשמ לכל סורוקיפא
 ,והיפמ הרות שקבל רוסא ,ד״ב ךירצה רבד לכלו ןידלו תודעל לוספו
 המוד ברה ןיא םא" ל״זח ורמא אלה ,םירקיה םתא םתבתכ רשאכ
 ךאלמ הארנה יכ םא ףא "ויפמ הרות ושקבי לא תואבצ ׳ד ךאלמל

 .ל״ר ליפמ םיבר םיללחו ,םעב תיחשמה
 תושדח תושעל הקושתה ימ םרז םא !גייוושנורבב םידעונה םתאו
 םככרדמ אנ ורוס ,לכמ לארשיו הרותה תבהא יפשר הבכ אל דוע
 רקבי העורה אלה !תובר תוקלחמל לארשי בבל תא וקלחת המל ,תאז
 !דוע הניצופת לבל םחני וטבשב ,תושרפנ ינאצ ךותב תויה יתלבל ורדע
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 ןתחתחמ םג וקיחרי ןפ ,םיאבה םימיל יכנא גאוד ,יברקב ליחי יבל
 ׳ד םש שדקתיו וניחא אנ ובוש ׳ד ׳יס ףוס ע״האב ב״שמכו הזב הז

 לככ םתייהו ,םכירבדמ םתבש יכ לכל ועידות יכ ,ללהתיו םכדי לע
 .םכינפל ויה רשא לארשי תיב ירומ

 .וניתובאמ ונשרי רשאכ ,׳ד תרותב אנ קיזחנ ילארשי תיב וניחא
 וצעונ תעכ ,הירוהו ץרא ינזור םימע ירידא ,הב םיקיזחמל איה ץע
 ומל תויהל לארשי ינבל רורד אורקל םא טופשל תובר תונידמב דחי
 םבבלב ׳ד ןתי רשאכ הנה ,אל םא ץראה יחרזא םע דחא טפשמ
 ,לארשי בל חמשי וארקי רורד םא ,וניניעב בוטה היהי ןכ ונמע תושעל
 ןכ יכ ,שדח הז ןיא תדה רימהב יכ ,וניתובא תרותב קיזחנ יכ םג
 ןיאו ,ול רחב רשא תדה חרזאכ היה ותד ריממה םלוע תומימ היה
 שאב רשפל ׳ד הצרי המל ,ולוכ ריממל ותד תצקמ ריממ ןיב לדבה
 רשא םירידאה ורמאי םאו — יח לכ שפנ ודיב אלה ,ונל ונימימ תד
 יהי ,האלהל היהת ןכ התע דע םתייה רשאכ ,םלצב םיסוח ונחנא
 תחת םירידא םיכלמ לצב הפוריאב ונחנא םיבשוי ׳ד דסחב אלה ,ןכ
 םשב ונחנאו ,תע לכב עוגרמבו טקשהב ,םיקידצ םירשו םלשומ טבש
 לש המולשב ללפתמ יוה" ל״זח תוצמכ םתוא ךרבנו ריכזנ וניקולא ׳ד
 ,םימלועל םתוכלמ אסכ ןוכיו ,םימיענב םהיתונש ׳ד ךיראי ,"תוכלמ
 םיל םימכ ׳ד תא העד ץראה אלמת יכ דע ,םיסוח םלצב הנהנו

 .יוכו וידחי רשב לכ וארו ׳ד דובכ הלגנו ,םיסכמ
 הפ ק״פל םילשורי בוטב הארו תנש תבט שדוחב בתוכה םכדידי
 םינפלמו ל״נה ק״קב הנוח ,טדאטשנעזייא ריאמ ק״ה ,א״עי ראווגנוא

 .א״עי טאמראיו האייב ק״קב ׳יה
 הז ןואג .טגיסמ ןירדומ הדוהי ׳ר ןואגהל ותבושת םג תנינעמ
 םימ הלאו) ן״וילהב רשב חילמהל רתומ םאה — הלאשב וילא הנפ
 םימ הביבסב אוצמל היה השק .וז הביבסב ויהש רתויב םיחולמ
 ירמא״ה לעב תבושת יוניד המ לשבתנו (םיחולמ ויה םלוכ יכ ,םייקנ
 ובלמ תודבל תעדה לע הלעי ךיא הז לע דאמ יתאלפנ" :איה "שא
 ותבושתב רתיה ןיב רמוא ש״א ס״רהמ ."קסופ םושב אצמנ אלש רבד
 םשב ףירצ חלמ תונכל םישרופמה ןמ דחא םושל יתאצמ אל" וז
 רתומ םא ולאש" (ח״ק תבשב) ...ש״א ם״רהמה ךישממו ."חלמ"

 והילא אובישכל ובישהו ודבעש "רוהט גד רוע יבג לע ןיליפת בתכל
 אלש המ רמאל םבבל ואלמ אל — ש״עו ״הינימ אמהוז וקספ רמאיו
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 ונימצע תעד לע ךומסנ ימתי ונחנאו רועה עבטב םהיתובאמ ולבק
 תופירט וינעל ןילוחבו ."םלועמ ונעמש אלו ונלבק אלש המ רמאל
 ורמא לטקו אישנד ידיגב יחמד ג״עאו — ש״א ם״רהמה ךישממ —
 תוכלהמ ד״וי יפב ם״במרה ףיסוהו םימכח ונמש המ אלא ונל ןיא
 הפוס ןיאש האופרה י״פע ונל המדי ׳יפאש ג״יו ב״י הכלה הטיחש
 הרותה י״פע רמאנש םימכח ונמש המ אלא ךל ןיא ךפיהל וא תויחל

 ."ךורוי רשא
 ףירצ י״ע ףרצינש רשבה רוסא דבעידב םגש ד״נעפל רורב כ״ע רשא
 ת״כעמ לעו ףירצב ףרצנ קר ללכ חלמנ אל ירהש ,ן״וילאה ויארוקש
 ותעד לע דומעי םאו ,וב רוזחיש וירבד דגנ קפקפמה בל לע רבדל

 ת״כעמ יניעב הארי םא .םילודגכ ןכ עידוהל י״נ ת״כעמ לע בויחה
 ירבד ...םש בתכל הצרי רשא םוקמה לכ לא הלא ירבד חולשל לכוי

 .ש״א ריאמ ק״ה ח״הע אבה ונתוחמ
 לש תיתכלהה ומלוע תפקשה לע דומעל םילוכי ונא הבושתה ןמ
 םירבדב קוספל ונימצע לע ךומסל םילוכי ונא ןיא .שא ם״רהמה
 דע להינש הזעה ותמחלמ םג ןאכמ .םלועמ ונעמש אלו וניאר אלש
 אלו שממ שפנ תוריסמב — םדע םחלנ אוה .םהינימל םינקתמה

 .ודע וזחאיש םיעצמא וא םויא םושמ עתרנ
 ם״רהמה לש ותעדב היה ןירדומ הדוהי ׳ר ןואגה םג יכ שיגדהל שי
 ם״רהמה םנמאו — ותעדל קוזיח לבקל הצר קר וילא ותלאשבו ש״א

 .ותעדב ךמת ש״א
 תא םיאיבמ ונא .ש״א ם״רהמה לאשנש תפסונ הלאש ןויצל היואר

 .וברל דימלת לש הצרעהה תיארנ הנממש הלאשה
 ברה ה״ה יברו ירומ ינודאל ייחו אימש ןמ אבר המלש יתית"
 הלוגה ינב לכ לש ןבר םיקוחר ץרא יוצק לכב םסרופמה לודגה ןואגה
 שודק שדוקב םלועה לכ ןואמצ הורמהו םיאבה לכל ריבשמה אוה
 דובכ ה״פ ה״ע י״נ ונישאר תראפת תרטע יח לכ שפנ דידיו ןוילע
 ראווגנוא ק״קד ס״רו ד״בא י״נ ריאמ ה״ומכ ותראפת ומש תשודק
 תאיב דע וידימלת םה וילזוג לע ףחרמ הבוט הבישב בוני דוע א״עי

 .ןמא עחישמ
 י״נ ו״מא ג״רדה מ״רפ דובכ ינפ לומ לפנתהל העירכ ךרבב יתאב
 ןוישר יל יתחקל רשא לע ו״מא ג״רדה מ״רפ יניעב רחיי אנ לאו
 תאנק יכ הנוגי אל חרכהה םנמא ,לפשה יתדגאב ושדק יתלד חותפל
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 ריתהו םדקמ תוער חרוט היה ןאכמ ׳א שיא רשא יתאנק תואבצ ׳ד
 ףאב םיפאוש הקבאב האלמ ףסכ לש ןעזוט קאבאט םע תבשב תאצל
 םהל אצי ןכיהמ יתרקח דימת ןאכל יאוב תעמו .טישכת איהש ורמאב
 הז רבדש עדוי אוהש רומאל ויפ ערפו וינפ ל״נה זיעה התע םלוא
 .ריתהל בישה י״נ ר״ומא ג״ררהו ו״מא ג״רדה מ״רפ תאמ לאשנ רבכ
 קאבאטה תפיאש לש רועישו רועיש לכ לעש רורב ד״נעפלש תמחמו
 איבא כ״ע ,ןאזוטה לע םגו ,הרומג ה״רל י״הרמ ואיצוהב תאטח בייח
 דואמ ץרפנ הז רבדש תויה י״נ ו״מא ג״רדה מ״רפ ינפל היוחתשהבו
 לע השובהו האריה הוסמ ןיידע רשא םישנאל וליפא הזב תבש ללחל
 י״נ ו״מא ג״רדה ג״הבכשר תאמ רתיהב אצי רבדהש םנמיהבו םהינפ
 שדוק ירבד וחילציש ינא חוטבו הז ןינעב בותכל פ״א אנ לוחמי כ״ע
 ךירצ ינא דומלל רתיה שי תמאב םאו םשור ושעיו י״נ ו״מא ג״רדה
 ןכ ותמכח בורב אנ השעיו י״נ ו״מא ג״רדה מ״רפו איה הרות יכ
 רשא ה״ועב ןאכ ריתה רשא רד ׳א המכ ןכ יכ ל״נה ערה ינפ ולפיש
 םג ליעות זא ,טעמתיו הזב וינפ ולפי םאו ול ששח ינאו םדקמ ץרפנ

 .ראשהל
 ינאש ׳א רבד לע דוע לואשל ןוישר חקא רבדל יתלאוה אנ הנה
 םויב עמש תא סורפל יואר םאה י״נ ו״מא ג״רדה תאמ דומלל ךירצ
 סורפל וגהנ רשאכ ןיידע עמש אל רשא דיחיל ת״הק םוי םא ׳הו ׳ב
 ד״נעפל יכ .האירקה עמש אל ןיידע וא רובצה וללפתהש רחא דימ
 ןיא בוש ת״הקב וכרב עמש םאש א״מב ראובמד אהד יוארו רתומ
 אציש םדוק כ״אשמ וכרבמ אצי ןכ םא עמש רבכ םא ונייה ןיסרופ
 אהו וגהנ שידקה ליבשב עמש תסירפ אהד שדקה ליבשב סורפל ךירצ
 כ״א הרותב ארוקהמ וכרב עמש םאב אלא ברעב ןיסרופ ןיאש היאר
 לוכיש ןויכ שידקה ליבשב סורפל לוכי ןיא בוש וכרבב אציש ןויכ
 הפצא רשאכ הכזא רשא דע ד״נעפל הארנ ןכ וכרבו שידק רמול התע
 הלא .השעמל ושדק תעדו י״נ ו״מא ג״רדה מ״רפ די תנומת תוארל
 הפצמו הצרא ו״מא ג״רדה שודק ינפ לומ הוחתשמה ודימלת ירבד

 .הרהמב םימר ומכ יונב ׳ד תיב רהב תוארל
 הפמ ןיילק ש״רהב בוד יכדרמ ק״ה
 .גרובנעזיולק ןיא רעניבבאר
 תאצוי שפנ תוריסמב לעפ רשא ,ולעפ תא ואר וריע ישנא
 הלדגו התבר ונמזב דאמ והוצירעהו ,תידרחה תודהיה רובעב ללכהמ
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 ,רומאכ .הססבתהו ימינפ קוזיח הקזחתה איה .ותליהקב היסולכואה
 דע רכזנ ומש .םימייקה תא ססיבו ביחרה ,םישדח תודסומ םיקה

 .הצרעהבו הרקוהב םהיתובשומ םוקמ לכב ריעה ישנא יפב םויה
 :ורבק תבצמ חסונ הזו .ב״ירת תבט ד״כב רטפנ ש״א ריאמ ׳ר
 ,הריאמה הירלקפסא ,הרותה רש ןומט הפ יכ תאזה הבצמה הדע"
 וכלה םיבר ,ורדהו לארשי רשנ ,הבישו הנקז דע ,הבישי קיזחהו דמל
 ס״חמהעב) .ה״הלז הדוהי ו״מב ריאמ ה״ומ םסרופמה ןואגה ,ורואל
 ,לילגהו ראווגנוא ק״קפד מ״רו ד״בא ׳יה .(ס״אשו שא ירמא ת״וש
 האר) ."ה.ב.צ.נ.ת — ק״פל ת״רב תבט ד״כ ק״שע בוט םשב רטפנ

 (רפסה ףוסב םולצת
 להואב םירבקנ ריעה ינבר לכו לודג להוא הליהקה המיקה ורבק לע
 שריה יבצ ׳ר ןואגה ימיב םיניידכ ושמישש םינברה דבלמ ,הז לודג
 ׳ר ,(ח״רת תנשב רטפנ) יבצ לאומש יבר :ותנוהכ ימיב ופסונ ,ףירח
 רוצק" לעב ,דירפצנאג המלש יברו (ד״ירת תנשב רטפנ) דירפ לארשי

 ."ךורע־ןחלש
 קרפב וירפס לע .םיבושח םירפס וירחא ריאשה ש״א ריאמ ׳ר

 ."ראווגנוא ינבר לש םהירפס" קרפב — רפסב דחוימ
 םילודג םינבר םהיניבו הברה םידימלת ש״א ריאמ ׳ר דימעה רומאכ
 הבר זיירגנוי ל״גס לישנא רשא ׳ר :םהמ םידחא קר ןייצנ .םיבושחו
 לש הבר ,ןיטשרבליז בייל דוד ׳ר ;"רשא תחונמ" לעב ,רגנשט לש
 ,רפוס םייח ׳ר ."דוד ליבש" לעב ןעציוו לש הבר כ״חאו שעברעט

 הנחמ" לעב ,הריבה ריע טסעפ ,שטאקנומ ,רטפ ׳ס תוליהק לש םבר
 תיב" לעב טסוח לש הבר הטאר יבצ לאוי ׳ר ;םירפס ראשו "םייח
 ןורכז" לעב שופק לש הבר ,דעירפ לישעה עשוהי ׳ר ר״ומדאה ;״רצויה
 תלשוש דסיימ ,הקניפסמ סייוו ריאמ ףסוי ׳ר רומדאה ;"עשוהי

 ,ידארב יכדרמ ׳ר ;"ףסוי ראפ״ו "ףסוי ירמא" לעב אקניפס תודיסח
 לש הבר ,שייפ םלושמ ׳ר ;ם״רהמ ישודיח לעב ,אוואימ לש הבר
 ;הרותה לע ״רפש ירמא״ לעב גורוד לש הבר ,לקנרפ לאומש ׳ר ;שאט
 ׳ר ;"םילהת" לע "ךרבא" לעב בוחלאב לש הבר רדנלדירפ ןרהא ׳ר
 הדוהי ׳ר ;"קחצי תכרב" לעב ,ןאצלאפאט לש הבר רגייווש קחצי
 ׳רו ;"ץעה ירפ״ו "לאומש ןורכז" רפס רבחמ ,טגיסמ ןואגה ןרדומ

 .ץיוואחליווב בר סורג לארשי
 םתחה" לעב ,רפוס השמ ׳ר ןואגה לש םחה וסחי תא ןייצל ןידה ןמ
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 עומשל הכוזה דימלתה ירשא .ש״א ריאמ ׳ר ביבחה ודימלתל "רפוס
 םיגלפומ הכרעה ירבד "רפוס םתח״ה לש המוק רועשב ובר יפמ
 הרדיס הלחה — ג״סקת תנשמ .בלה תא םידיערמה הבהא ייוטיבו
 םינש ו״ל הכשמנ איהו ,הרותב תועד יפוליחו תובושתו תולאש לש
 הכיז אוה הנושארה הבושתב ."רפוס םתח" לעב תריטפל דע תופוצר
 :בתוכ אוה תרחא םעפב "ויתובר תא םיכחמה דימלת" ראותב ותוא
 אוה רתיה ןיבו ."קיתוה דימלתל תעדונה הריתי הביחו הבהאב"
 םאו םינקז םעט םהב יתאצמו — ותקדצ תרמאב יתמש״ וילא בתוכ
 הז ודימלת תא בישחה רפוס םתחה ."ינא םג יבל חמשי ךבל םכח
 ךר" וילא ויתובושתמ תחאב בתוכ אוהש יפכ ."ויתובר תא םיכחמה"
 בתוכ אוה תרחא הבושתב ,"ויתובר תא םיכחמה המכחב באו םינשב
 ותירחאב דאמ הבגו אשנו םורי ותחימצ תישארב דאמ הגשי" ול
 ריאמ ׳ר לש ודובכ היה לודג ןכש ,םאולימב ומיקתנ ובר ירבד ."ןמא
 — הלודג ריעב הנורחאלו תובושח תוליהק המכב שמיש רשא ש״א

 ב״כ ןב היה ש״א ם״רהמ .ראווגנוא תליהק הבושחו הלודג הליהק
 .ובר םע הכורבה ותובתכתה תא לחהש העשב דבלב הנש

 םלועמ אוה ודימלתל "רפוס םתח״ה לש הלודגה ותבהא לכ םע
 ראש םע ולגרהל דוגינב — ישילש ףוגב אלא ינש ףוגב וילא הנופ אל
 הדבועה תא ןייצל ובר ענמנ דימלתה לש ומוסרפ לדגשמ .וידימלת
 לבקתנ ש״א ם״רהמהש רחאל דוחיב ,ודימלת אוהש — ויתובושתב

 .ראווגנוא לש הברל
 לש בוהאה ודימלת ,רפוס םייח ברה תודעל יכ ןייצל שי ,ותוישיאל
 הבישיה ינבמ דחא ףאל ש״א ריאמ ׳ר ארק אל — ,ש״א ריאמ יבר
 לכ ל״זח ורמא יכ — וילע ברע היהי אלש ידכ ״ידימלת״ ראותב
 ורפס אצי רשאכ .הרשא בירקה וליאכ ,ןוגה וניאש דימלת דימעמה

 ."דימלת" ראתה תחא םעפ וליפא בותכ אלש ררבתה ,ש״א ירמא"
 הדועת ונאצמ .וידימלתל תודועת ןתמב הברה אל ש״א ם״רהמ
 ןואגה ברה רוסמהו ןמאנה ודימלתל ןתנ ש״א ם״רהמש הרידנ תחא
 ם״רהמ ישודיח ת״וש" רפסה לעב ,אוואימ ד״בא ל״ז ידורב יכדרמ ׳ר

 .הבישיה תא בזעש העש :"ידורב
 ב״רהב יכדרמ ר״רהכ ת״שכ ןונשו ץורח גלפומו אלפומה ׳בה י״הזעב
 ויתעדי א״עי גרובסוש ק״קדבאה י״נ עטנ ה״ומ ת״שקכ ג״האמה
 םג אטחי אל ,המימת ׳ד תרותב ,המיזמו תעד ,המכחו הרות אלמ
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 אלמ ,הרורבו הרקי ,הרשי תעדב ,הרבסו םעטב ,הרעשה לא עלוק יכ
 טקליו תמאה לא דרי ,םינמאנה ל״ז וניתובר ירבדב ,םינדעמ וסרכ
 ירבדב ,םימיענו םיביבח םימעטמ שעיו ,םינמאנו םידמחנ םינשוש
 ירמא לע תוקחתהל ,דימת הגשי התבהאבו ש״תי ׳ד תרותב ,םימכח
 ונברקיו ונרחבי ירשא יתרמא תאזל ,דימעהל םישודק תעדו הניב
 ותעו ונמז לכו ןמאנ תיב ול תונבל וקיבדהלו וערזלו ,ויתורצחב ןוכשל
 רשואמו ויאצומל ׳יהי םייח ,םייח ץעב קיזחי יכ ,ונשדקי ש״תי ׳דל
 ׳דב םיקבדה טפשמכ ,וילעפמב ותכרבו ,וילע ׳ד םעונ ׳יהיו ויכמותל
 ׳ד ׳םוי םויה ,׳ידמולו הרותה דובכל בתוכה ירבד — ,םייח םיקולא

 .א״עי ראווגונא ק״פל ד״רת ך״ל ב״וטו ך״ירשא ,ןושחרמ ו״ט
 .ק״קפוחה ש״א ריאמ ק״ה
 רמאל ליגר היה ,השק רבדב לקתנ היהשכ וירועשב רפוס םתחה
 וריאיו הזלה ןתיילעה אוביש דע ריעז הכחנ" :וינפל ודמעש הלאל

 ."הכלהב וירבד

 יבר ימיבו ףירח יבצ יבר ימיב םיניידכ ושמשש םינברה דבלמ
 יבצ לאומש יבר םיניידה ותנוהכ ימיב ופסונ ברנייוו שידרמ יכדרמ
 רטפנ אוה .ש״א םחנמ ברה ימיב םג ןהכל ךישמהש ,שטיוואקשומ
 לודג בר היה ,ד״ירת תנשב רטפנש דירפ לארשי יבר .ח״רת תנשב
 הפוקתב ראווגנוא ילודג ןיב ןייצל דוע שי .דירפצנג המלש ׳רו .הרותב
 סופדל רדיסו טסוחב ןייד היהש ,ימלשורי ילתפנ סחנפ ׳ר ברה תא וז

 .קיש ם״רהמהו ש״א ריאמ ׳ר םינואגה ירפס תא
 םחנמ ׳ר ונב תא ברל הליהקה הרחב ש״א ריאמ ׳ר תריטפ רחאל
 הכומסה אנדערעס תליהק תונברב ןכ ינפל שמיש ש״א םחנמ ׳ר .ש״א
 .טסוח תליהק לש הברכ ןהכל ה״רת תנשב רבע םשמ ,ראווגנואל
 עומשל ותבישיל ורהנ םיבר םידימלת ,הלודג הבישי להינ טסוחב

 .ותרות יחקל
 קלח חקל ,םילעפ בר ןקסעכ םג םסרופמו הרותב לודג היה אוה
 טסוח ינב .טרפב תידרחה תודהיבו ללכב הירגנוהב םידוהיה ייחב ליעפ
 ת״וש) וילא ויבא יבתכממ דחאב זמרנ הזו - דואמ ותוא ודבכ
 יבבל תחונמלו ישפנ עוגרמל ינעיגה ךבתכמ" (ו״ל ח״וא ש״א ירמא
 ,םכיתובוחרבו םכיתונועמב החווצ ןיאו ץרפ ןיא ת״ילת יכ יתיאר ןעי
 תונברה רתכב םינש עבש שמש אוה ."ודסח ׳ד לידגה ונתא םג
 .ראווגנואב ויבא םוקמ תא אלמל ארקנ אוה ב״ירת תנשב יכ טסוחב
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 גיהנהש ויגהנמ .הברו תרכינ התיה טסוחב הכורבה ותלועפ םלוא
 טסוה לש תונברב ןהכל ואבש םינברה לכ י״ע ולבקתנ טסוה תליהקב

 — גיהנהש ויגהנמ םע הברה בשחתה קיש ם״רהמה םג .וירחא
 תלבקמ הזש יל המודמכ יכ םגהנמ םהל יתחנה טסוחל יתאבשכ"
 ק״קד הפ בר םדוקמ היהש ...ש״א םחנמ ה״ומ חונמה ןואגה ברה
 ד״בל היה ןכ םג טסוח ק״קל הנה יאובבו" ט״כק הבושתבו .טסוח

 ,שרגל אלש עבשנ אל םא םג שרגמהל לואשל שיד וז הלבק ןאכד
 ונבש ל״צז ש״א ריאמ ה״ומ ןואגהמ חותפ ושרש הז םג גהנמד הארנו
 .אנד תמדקמ — א״עי טסוח ק״ק הפ בר ל״צז םחנמ ה״ומ ןואגה
 ותקדצמ תואלפנ םירפסמ ויה טסוחב (ד״כק ,רזעה ןבא ,קיש םרהמ)
 ראווגנואב ותונברב םגש וילע ודיעהו .לארשיל ותבהאמו ויתודממו

 .המינ אולמכ ל״צז ןרמ ןואגה ויבא יכרדמ הטנ אל
 ובו ש״א םחנמ ברה לע דבכנ רמאמ עיפוה ל״רת תנשמ דיגמהב

 .ותוליעפ לע םח רואית
 המלש יברל ,"המלש ןוקית" רפסב ,ש״א םחנמ יבר לע דפסהב
 םיקולא ןורא הבשנ יכ" ...רתיה ןיב רמאנ ,הניווב בר ,רציפש ןמלז
 ןקז ...םישדק ישדק המימת הלוע קידצ ןב קידצ ,ראווגנוא ק״קד
 ,ויבא םוקמב הבישי ספת ,םישדק ןאצ דמלמו דמול ,הבישיב בשויו
 דוד ה״ומ ןואגה ומא יבא תדממו ויבא תודממ תומורת ויתודמ ויהו
 ".וניבא םהרבא לש וידימלתמ וינע ׳יה ,דיסח ׳יה ,קידצ ׳יה .שטייד
 תיתרבחה םתוליעפ תא םימדקתמה — םישדחתמה וריבגה ונמזב
 היה ריעה בר םא .םיחא ביר ץרפ הליהק לכב טעמכ .תירוביצהו
 םידרוי "םימדקתמ״ה ויה דיסחו קידצ ,םכח דימלת :ןשיה רודהמ
 קוביחב ובשי אל םיאריה םג — ״םיררממה םיממ והוקשה״ וייחל
 וקלסל ידכ לכה תא ושע םה ,םישדחתמל הטנ ריעה בר םא .םידי
 השק המחלמ םישדחתמה ולהינ דאהינוב תליהקב .תונברה אסכמ
 תוליהקב היה ךכו סלרפ השמ קחצי יבר לודגה םבר דגנ תישקעו

 .דועו אפאפ ,ןיצרבעד ,גרובנזיולק ,ןיידראווסיורג
 תא בוש םישדחמ םישדחתמה יכ עומשל ודערנ לארשי ילודג
 הדצמ העדוהב הלשממהו ,םינברל שרדמ תיב םיקהלו דסייל םתינכת
 הירגנוה ינבר ילודגמ העברא .בורקב םשגתהל דמוע רבדה יכ הרסמ
 לש הבר ש״א םחנמ ברה ,להוא לש הבר וועל הימרי ברה —
 ןיטשנטכיל ללה ברהו ץאקנומ לש הבר רפוס םייח ברה ,ראווגנוא
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 אורקל וטילחהו להיוא ריעב וסנכתה םהה םימיב אסקיס לש הבר
 זאהדרינ תפיסאב ד״נרת תנשב זאהדרינ ריעב הלודג םינבר תפיסאל
 לטבל ונממ שקבל ידכ ךלמל םינבר העבש לש תחלשמ חולשל טלחוה
 הדוהי יבר ויה ךלמה ינפל הבצייתהש תחלשמב .הריזגה עור תא
 ברה ,ש״א םחנמ ברה ,ושל הימרי ברה ,תחלשמה שאר היהש דאסא
 ברה ,רפוס ןימינב לאומש םהרבא ברה ,ץ״כ םחנמ ברה ,טענב היעשי
 קיספהל ךלמה תאמ וצ אציו םינברל דסח הטנ ךלמה .רפוס םייח

 .םינברל שרדמה תיב תמקה ןינעב תוליעפה לכ תא
 השמח לש תחלשמ רשאכ םג רסיקה ינפב בצייתה ש״א םחנמ ברה

 תודרפנ תוליהק םיקהל םיאריל רשפאל השקבב וינפב העיפוה םינבר
 תוליהקו םישדחתמה וארקנש יפכ "םיגולאינ״ה םע ףותישב אלש
 תבכרומ התיה תחלשמה .ךורע ןחלשה יקוח יפל הנלהנתת הלא
 םחנמ ברה ,גרובסרפמ רפוס ןימינב לאומש םהרבא ברה :םינברהמ
 ,םילהעצמ ץ״כ םחנמ ברה ,להיואמ וועל הימרי ברה ,ראווגנואמ ש״א

 .טספהדוב כ״חאו שטאקנוממ — רפוס םייח ברה
 יכבב ץרפ וירבדב לחהש ינפל .ש״א םחנמ ברה היה םירבדמה שאר
 הכוב התא עודמ" ולאש ,הכוב הז ןקז שיא האר רשאכ ךלמה .רמ
 ברה בישה — ונידמחמ תיראש ,השודקה הרותה תא ?״דבכנ ןקז
 הרותה רובע .ונתאמ סומחל וניחא םיללובתמה םיצור — ש״א םחנמ
 תורופס ןיאו ,הילע םשפנ וניתובא ורסמ רפסמ ןיא םימעפ השודקה
 תאז ונתלוגסש יובאו יוא .היתוישא קזח ןעמל קר תובר תורצ ולבס
 ונילע ולידגה וניחא רשא ירחא ,הזה םויכ הלודג הנכסב ,איה הנכסב
 ךלמה ."ונתלחות ךב יכ ,ךלמה וננודא ,אנ — העישוה אנא התעו ,בקע
 ועגרה" :םהל רמאו וינפב םיכוב םינקז םינברש הז הזחממ רעסנ
 היציזיווקניאה השעמכ ,ותחת לאו וארית לא םידבכנה םינברה ינודא
 םעו םע לכל הנותנ תושרה .יצראב השעיי אל םדק ימיב דרפס ץראב

 ."רבד םילכמ ןיאב ותד יפ לעו ותנומאב תויחל
 דגנ תופירחב וביגה ,המרופרה דצל וטנש ,ותליהק ישנאמ םידחא

 ץיוואלאהימ ןיד קספב םינברה ראש תמיתחל ותמיתח תא ףרצש םבר
 .םימתוחה ןושאר היהש דוחיבו תודרפנ תוליהק תמקהל ארוקה
 םירבדמה שאר ,וועל דולופאל תכירעב ןידגסב אציש "היננח־ןב״ב
 לע העומשה" :ךכ לע .ג.י תמיתחב םתוחה ביגמ ,םישדחמה הנחמב
 ץיפהל המגמב (ץיוואלאהימ) ילאהימ־ידאנב המיקתה רשא הפיסאה
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 ,וצופנש תועומשל דוסי םהל שי םא .יללכ ןוצר־יא הפ הררוע ךשוחה
 קיתשהל ידכ הירגנוה ןופצב תוליהקה הנררועתש יוארה ןמ ירה
 .ןורוועב םתוא םיכמה םהלש םיינחורה םיגיהנמה תא ץרמנ ןפואב
 .ןויראנימסה תלאשב ךליל קיחרהש ,קפס אלב ,תעדל חכונ הפמ ברה

 ."םיאנקה םע ,םעפ דוע ,הלועפ ףתשלמ ןכל רהזי אוה
 אל ש״א םחנמ ברה .בתכה לש ובל תלאשמ קר וז התיה םרב
 תא גציי אוה .םימרופרה דגנ זועו ףקותב םחלנו הלא םימויאמ עתרנ
 ,ידוהיה סרגנוקב תוליהקהו םידוהיה זוחמ לכ תאו ראווגנוא תליהק

 ברה :ויה זוחמהו ראווגנוא ידוהי דצמ םיפסונה םיריצה .טספהדובב
 רוניד רמ .הליהקה ישארמ ,רגרבנייוו טרבלא רמו דירפצנאג המלש
 תפלוסמ הנומת ןתונ תיטפרקה־היסור ידוהי תודלות לע םיקרפב
 לע רסומ אוה .טרפב ראווגנא ידוהיו ללכב הליהקה בצממ ירמגל
 לע טלחהב תונוכנ אל תודבוע בתוכו ותוא האר אל שיאש רוקמ
 הליהקה .ראווגנוא תליהקב יגולאנ בור היה אל םלועמ .הליהקה
 איה הדבוע .הליהקהמ ושרפש םה םיגולואנהו תיסכודוטרוא הראשנ
 ,שא םחנמ יבר ריעה בר זוחמהו ראווגנוא יריצש השיחכהל ןיאש

 רגרבנייוו טרבלא רמו "ךורע ןחלש רוצק" לעב דירפצנאג המלש יבר
 עודמ םיגולואינל בור היה םא .םימלשו םיארי היה הליהקה ישארמ
 רפיס רפסמ רוניד רמ .?םיקהבומ תווצמ ירמוש הליהקה יחילש ויה
 יתבו תסנכ יתבב תולפתל וסיוג הבישי ירוחב םישמחו םייתאמש
 ישנא .תובא ירבק לע חטתשהל תורבקה תיבל ואצי תוצובק ,שרדמה
 .םדיב שדוקה ילכ םע םימעפ עבש יפלקה תא ובבוס השידק הרבח
 ,םיעיבצמ םניא םיתמש הדבוע — םרב ,ומצעלשכ יטמרד רופס
 שדוקה ילכ ,העבצה תוכז םהל ןיא יכ םיעיבצמ םניא הבישי ירוחב
 ולבק ןיאמ — ןידירומ םניאו םילעמ םניא אשידק הרבח ישנא ידיבש
 הליהקה ישנא בור םא תוריחבב בור םיסכרודוטרואה — םיאריה
 היה אל םיגולאינה לש םדמעומש בתוכ ומצעב אוה ?םיגולואנ ויה
 המ םשל .רצק ןמז ירחא ריעה תא בזעו הסובתה תא תאשל לוכי
 ?ויכמותמ ויהו םיגולאנ ויה הליהקה ישנא בור םא ריעה תא בזע

 .םינפ תשובב ריעה תא בזע אוהש הדבוע
 ויה םיליכשמה .תידרחה תודהיה דוסי לע ןתיא הדמע הליהקה
 תיגולואנ הליהק םהל ודסיו הליהקהמ ושרפש םידוהי לש ןטק ץמוק
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 ורכמ םה תסנכה תיב תא .דמעמ הקיזחה אל איה רבד לש ופוסבש
 .תיסכודוטרואה הליהקה ר״וי רגרבניו טרבלא רמ ותוא הנקו

 םיאריה םינברה י״ע םסרופ טספהדובב סרגנוקה תליענ רחאל
 םידוהיה םיארקנ ובו ,רפוס םייח ברה י״ע רקיעב רבוחש ,זורכ
 .ויתוטלחהו סרגנוקה יקוח תא םהילע לבקל אלש שרופמב םידרחה

 דקפ רשא ירגנוהה הלכשהה רשב היולג תורגתה תניחבב היה הז זורכ
 הלא תאו סרגנוקה תוטלחה תא ריבעהל תוזוחמה ילשומו יניצק לע
 לע םימתוחה ןושאר .ילילפה קוחה יפל םישאהל שי ךכל םידגנתמש
 ברה לש ותוליעפ .ראוועוא לש הבר ש״א םחנמ ברה היה זורכה
 ףקתוהש ךכל המרג םיגולואנה דגנו םויראנימסה דגנ ש״א םחנמ
 םירבד ,1859 ט״ירת תנשב ,סיפדהו רזח ״היננח ןב״ .םדי לע תושק
 םדא אוה יתדה הדעה גיהנמ .ךשוחה יריבאב רוסחמ ןאכ ןיא" :ודגנ

 בהואה ףלטעל המוד אוה .ףרוע הל הנפ ךא ,הלכשה םעט םעטש
 .ידוהיה ןינעה תבוטל תובר לעפ אוה יללכ ןפואב ,הלילה תכשח תא
 יכ רפס תיב ןאכ ןיא .הערל ותעפשה תא םינוש םינינעב ליעפה םלוא
 לע ןדלוג ףלא 30,000 איצוהל הרישע איה לבא ,הינע איה הליהקה
 םיחנזומ םייתדה םידומלה ...דאמ ער אוה ךוניחה בצמ .הוקמ תיינב
 םירומל םהידלי תא םירסומ םידגנתמה תגלפממ םישנאה ,רתויב

 לובלב תמחמ דוביאל םיכלוה םיבוטו םיבר תוחוכ םירוב םייטרפ
 הוקת הנשי םרב .םויה בצמה אוה הזכ ,םיקומע םילופלפב םהיתוחומ

 ."ןמזה ךשמב רפתשי בצמהש תססובמ
 ותואב ומסרפתנ וירבדו עלבה ירבד לע ביגמ ראווגנוא תליהק שאר
 ןוזשריה עשוהי םשב םדאש עבוק ,ןיורב ףלודא הליהקה שאר .ןוחרי
 :עבוק אוה תיניינע הבושתב .ריעב םייק וניא ,הבתכה לע םתחש
 ןוכנ .ריעה לע בתכה ידי לע ורסמש םיטרפ רפסמ ןקתל ינוצרב"
 הב םיררוש ןכ לעו הירעוהב תוברתה ירעמ תחא איה ראווגנוא
 יכ ןיבהל שי םלוא .םירצונל םידוהי ןיב םינגוהו םיבוט םיסחי
 עדמ לש ןבומב אלו תירסומ תוברתל איה הנווכה "תוברת" הלמה
 בתכמ בותכל םיעדויה םישנא 5 רשאמ רתוי ריכמ אל אוה .הלכשהו
 לע העיפשמ םידוהיה לש הלכשהה תגרד ןיא םלוא .הנוכנ ירחסמ
 הרוקמש םידוהיה תאנש שיש םוקמב ,םירצונל םידוהי ןיב םיסחיה
 ידוהי .םיינלבוס םיסחיה ונריעב לבא .םידדצה דחאמ תונלבוס־יאב
 םיקסוע קלח .םהיתולועפב בבר ןיאו רסומ ישנא םה ראווגנוא
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 רשי םייח חרואבו רשויב םיגהונ םירחוסה םג .הכאלמבו תואלקחב
 םיימינפ םיסחי םיררוש תד ינינעב םיקולחה תורמל .ךשנ יכשונמ ןיאו
 םיזנכשא ,םידיסח — דובכ יסחיבו תודידיב םייח ,םידוהיה ןיב םיבוט
 ןאכ ןיא .םידרח תדע גיהנמו "ךשוח יריבא" ןאכ ןיא .םיליכשמו
 ליכשמ גיהנמ לע ורבדב ,תודעו תוגלפמ יגיהנמ ןיא אליממו תוגלפמ
 אל" ,ףקותב וירבד החוד ינא :ילא הנווכה ,הלכשהל ןמאנ ראשנ אלש
 רדטאטשנזייא םחנמ ברה — ריעה ברל עגונב .״ךצקועמ אלו ךשבודמ
 םרב ,ןייוצמ םאונ ונניא .לודג םכח דימלתו הרותב יקב אוה ,דבכנה
 םנמא .בלל םיסנכנו בלהמ םיאצוי וירבדו ובל םוח לכב םאונ אוה
 ללגב םישנא קיחרמ וניאו הלכשהה תא דבכמ לבא ,עדמ שיא ונניא
 .הווקמל ןידלוג 30,000 ונאצוה ןוכנ ,תד ינינעב תונושה םהיתועד
 רפס תיב חתפי בורקב ,הליהקה תפוק תא הששור הווקמה תנקתה
 הרומ וחנה רלדא רמ הרומה ,ךוניח ילב ראשנ וניא רעונה ךא
 ,םירזוע םירומ המכ לע חקפמ ,בושח הארוה חכ ,ךמסומ יתלשממ

 ."תקדצומ הניא איה ףא םילופלפה תלחמל רשאב
 ףוג תמקה ומזי רשא םינברה תשלש ןיב היה ש״א םחנמ ברה
 אובבש — תוידרחה תוליהקה לכ תא וכותב לולכי רשא יטפשמ
 םינברה ועדי עודי .םישדחתמה םע תמעתהלו ןתיא דומעל ולכוי ןמזה
 םינברה תשולש .וז שדוק תמחלמל ןנוכתהל שיש הלאה םידרחהו
 הימרי יבר ,גרובסרפ לש הבר רפוס ןימינב לאומש םהרבא יבר :ויה

 הז ףוג .ראווגנוא לש הבר ,ש״א םחנמ ברהו להיוא לש הבר וועל
 הלשממל ושגוה וז הרבח לש תונקתהו "תדה ירמוש" םשב םקוה
 איהו ןוכנה ןמזב םקוה "תדה ירמוש" .1868 ץרמל 18 םויב ורשואו
 ירמוש" תרבח דוסי ןמ ודירפה שדוח 14 .הכמל האופר תניחבב התיה
 יטפשמ ףוג םידרח ידיב היה הז ןמז קרפב .סרגנוקה םויקל דע "תדה
 סרגנוקל וניכהלו תידרחה תודהיה תא ןגראל היה רשפא ותרזעב רשא

 .ידוהיה
 רחאל — םיעצמא ינימ לכב הלכשהה רש זחא סרגנוקה ירחא
 תוטלחה תא לעופל איצוהל — סרגנוקה תוטלחהה תא רשיא אוהש
 בור ווהיש םיריצ סרגנוקה תוטלחהל םאתהב רוחבלו סרגנוקה
 םישגנ םילשומהו זוחמה יניצק יכ ותוארב ש״א םחנמ ברה .םישדחמל
 ברה ודידיל הפוחד הצע תשקבב הנפ הלכשהה רש תוארוה םישגהל

 :רפוס םייח
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 .א״עי ראווגנוא ק״פל ל״רת ש״ח ׳ה םויל רוא י״הזעב"
 ו״המ ת״שקכ יקבו ףירח לודגהו ןואגה ברה דובכל הכרבו םולש

 .א״עי לילגהו שטאקנומ ק״קד מ״רו ד״בא י״נ רפוס םייח
 יכ עדונ קפס יתלב הנה ג״רדהל יוארכ ומולש תשירד ירחא
 ףא ול ררבי רשא םישנא י״פע ררובי יכ ׳וקה תדוקפ י״פע רסימאקה
 ותעד המ הנהו הליהקה ישנא בורו הליהקה שאר דגנ אוהו םהש
 ׳יהי םוקמו םוקמ לכב םא השענ המ יכ תושעל ותליהק ישנא תעדו
 ונידיב הלעי אל הזו הזו הצפח םשפנ רשא תא ורחבי רשא םישנא
 הבושת הזה בתכמ לבקי רשאכ דימ יל בותכי יכ והשקבא תאזל הנהו
 לארשי ןרק םוריו הבוט הצעב וננקתי ׳הו .הזב המרה ותעד המ הנוכנ

 .ת״שדה ודידי ינממ םולשו הרהמב
 ל״ז ש״א ריאמ ה״ומהאאלב םחנמ ק״ה

 .ל״רת הרש ייח ׳פ ק״שע םוי" :התיה רפוס םייח יבר לש ותבושת
 ברה םסרופמה ןואגה ברה רבג שארל תוחלצה ברו תוכרב תועפש

 .א״עי ראווגנוא ק״קד ד״בא י״נ ש״א םחנמ ׳ר
 ינודא אנאו ...דימ ול בישהל שקבמ רשא תעכ יתלבק ובתכמ
 ינא תאז לכב .השעי ראסימאקהש יל עידוה רשא יתעדי םג יתעדי
 תחא העש עשרכ תויהלמ ז״הועב ונימי לכ הטוש תויהל בטומ רמוא

 .הרותה תריקע לבקלמ הלילח םיחתפה לע רוזחל בטומ .ב״הועב
 ...ןוצרב תדה תדמשה יקוח לבקלמ ו״ח תולגב םיאריה וכליש בטומ
 בטומ .ןישידק ןיריע ונילע וקחשישמ תומואה לכל קוחש ׳יהנש בטומ
 בשנש בטומ ...ב״הועב וניתובר וניתובא ונילע וכבי לאו ז״הועב הכבנש
 תומנ רשאכ בטומ ,בטומ .ב״הועב ךשוחב בשנ רשאמ ז״הועב ךשוחב
 לכו א״מרהו ףסוי תיב וניבר לש ריהב רואב תוארלו בשוי תויהל
 .רבד ותומכ לודג םדאל רמאל ילע השק רבד ףוס .םינורחאה םישודק
 .בר ינאש דוע ריכזא אל טסעפמ יתאבש העשמש ,יל ןימאי אל ילוא
 שורדי י״נ ג״רדהו .תדה דעב םוחלל ונמייקו ונייחה ׳ד ,יתליפת קר
 תיראשו תירחא ונל ןתי דוע ונב ׳ד ץפח םאו ־ז תבהאב ברע תעל

 .הבוט הבישו הנקז
 ת״שדה ובהוא
 רפוס םייח ק״ה

 תוליהקה דוריפל ומרגש םה םידרחהש העדה תא לבקל םיטונ םיבר
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 .תודרפנ תוליהקב םתונגראתהו םתשירפ ידי לע הירגנוהב תוידוהיה
 .ראווגנואב דחוימב ארקיעמ תכרפומ איהו ללכ הנוכנ הניא וז העד
 םוקנל וצר ראווגנוא ריעב היגולואיגה .םיגולאינה דצמ אב גולפה
 םיליעפה ישאר ןיב היה אוהש ול חולסל ולכי אל םה .םברב
 שארב יכ ,םהלשמ הליהק ומיקה ךכיפל .םהב םוחלל םיליעפמהו
 ףרטצהש דרח ידוהי ,רגרבנייו טרבלא רמ םהה םימיב דמע הליהקה
 רגרבניו תא ראתמ ליכשמ ידוהי .םידרחה לש תוטלחהה לכל סרגנוקב
 .יסקודותרוא ידוהי ותויה לע ותהימת תא עיבמו "דמולמו ליכשמ״כ
 ולכי םיגולואינהש הזה לבחה לכב הדיחיה ריעה התיה ראווגנוא
 םלבקב 1869־ט״כרת תנשב תאז ושע םהו תדרפנ הליהק םהל םיקהל

 .ויקוחו ויתוטלחה ,יגולואיגה סרגנוקה תונקת תא םמצע לע
 הרחבו טחוש התנימ ,תסנכ תיב המצעל המיקה וזה הליהקה
 ינרדומ בר היהש ןיילק השמ־רומ ר״דב הרחב איה .התליהקל ברב
 "םיכובנ הרומ״ה תא םגרתו דמולמ היה אוה .הנותמ המרופרב לגדו
 הברב ךכב רזענו וז הליהקב םחלנ ש״א םחנמ ׳רש ןבומכ .תירגנוהל

 :רתיה ןיב בתכש ,קיש ם״רהמה טסוח לש לודגה
 :ראווגנוא ק״קב לארשי תדע להק יבוטו ישאר םידיגנו םיניצקל"
 ...ערה םבל תורירשב ךליל םריע יבשוימ וחידה ,תעד ילק םישנא
 ורסאש טחוש תטיחשמ רשב ולכא ,האמצה תא הורה תופס ןעמלו
 ול ורסאש טחוש תטיחשב הנהו ...ותטיחשמ לוכאל קדצ ד״יבו להקה
 טחושה ,ברה תושר ילב טחושש טחושו ...רוסא אנידמ אוה ,טחושל
 םאו ...אנידמ רוסא רשבהו אתקזח ערתיאו אתורקפא השע אוהה
 טחושהל תושר ןתי םהלש (ףיטמה) רעגידערפהש תעד ילק ורמאי
 רתאב תורוהל תושר ול ןיא הארוהל עיגהש ימ וליפא אלה טוחשל

 ."...׳וכו רודהו לודגו גלפומ םכח דימלת םוקמבו ירבחד
 םחנמ ברה לש ונימיל דמע רפוס םייח ברה שטאקנומ לש הבר ףא

 :ראווגנוא תליהק ישארל אבה בתכמה תא ךרע אוהו ש״א
 .׳ל ט״כרת ינימש ׳פ ׳א םוי י״העב"

 םישארו םיפולא ץרפב םידמועו רדג ירדוגל תוכרב ברו םולש תעפש
 .י״נ ראווגנוא ק״קד להק תדע ישאר תכל יביטמ

 השענ רשא הלודגה הלבנה לע הטקש אלו הארי ץראה ,שפנ יריקי
 הבאד ןזוא עמשמל לארשיב םינפלמ תאזכ עמשנ אל טעמכ םכתדעב
 ׳ד המל והערל שיא ולאש הארי ילעב לכו ומוקממ םדא בל רתיו שפנ
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 ,טפש טופשיו י״נ םכלש ד״בא ןואגהכ קידצ שפנ ביאדהל .הככ השע
 דובכ ונת םכמעמ לאשא תחא ךא .אשונ אוה וניילח םא יכ הז ןיא
 לכוי רשא יח לכ דימ שקובי ומדש הנופא אל יכ ךשחי םרט ׳דל
 ,לכל רפעכ ושפנ יכ םכזוע ןואג תא ריכמ ינאש ועד .ודעב ןגמ תויהל
 וישעמ לכ .דימת ודעל ׳ד .תוירבה תא בהוא םוקמה תא בהוא אוה
 אל אוה .הניכשה ירחא רהרהמ ולאכ וירחא רהרהמ לכ .םימש םשל
 לא ןכלו .ונוק ןוצר תושעל שקבמ אוה .ומצעל הלודגו דובכ שקבי

 .םתלצה םכישפנ הזבו .םכל הוצי רשא לכמ לאמש וא ןימי וטת
 ונימאי םב ןורתי רשא םישנא םג יכ יתעמש יכ ןעי אב ינא התעו
 ול ןתונ י״נ ןואגה ברה ןיא רשא טחושה תטיחשמ לוכאל רתומש
 תורוהל עדוי רעגידערפה םא םגש תופר םיידי קזחל יתרמא .תושר
 השודקה וניתרות י״פע םחבזמ לוכאל רוסא ז״כב טוחשל יקב טחושהו
 רעגידערפה לעו טחושה ורסא קדצה ד״בה רשא תעכ רתויו רתויבו
 לקנו םכריעב ורחסי ילובגמ יכ ןעי ןכלו ...וילע ךומסל תושר ןתנ אל
 םישנא םתס לש תורשכ תקזח לע ךומסי רשא דחא אצמיש אוה
 רכזוי רשא םילע הזיא וסיפדתש םכינפ תא הלחא .אנד תמדקמכ
 םידמועה םישנאהמ אוה רשאו השוע אוה רשא והישעמו שיא לכ וב
 עדילו שורדל שיא לכ תלוכיב יהיש ידכ י״נ ד״בא ןואגה תושר תחת
 םירשכה םילכאמו בלח ילכאממו תוניימ ןה םירשכה םירבדה תונקל
 םימלשו םיארי ו״ח ולשכי אלש ןעמל המודכו (הדעסמ) זיוהטסאגב
 תולאשמו םכיתולאשמ לכ אלמיו הרתס םכילע ׳יהי ׳ד ...ונילובג לכמ
 םיאטח ומתי .תמאב הנומא ישרודו הרות יבהוא לארשי ינב לכ

 .הבהאב םכילא ובושיו
 .רפוס םייח ׳קה ת״שדה ירבד
 ףא אלא ,ברה תאו טחושה תא רסאש קר אל רפוס םייח ברה
 ,רומאכ ,שרד אוה ,תיגולואנה הליהקה ישנא םע רחסמה תא רסא

 ןייה ירחוסו תודעסמה ילעב תומש תא םסרפל ראוועוא תליהקמ
 השדחה הליהקה ישנא לע םינמנ םניאו ריעה בר חוקפ תחת םידמועה

 .תורשכה לע םידושח םה יכ תיגולואנה
 ותליהק ישנאל יולג בתכמב תורישי הנפ ומצעב ש״א םחנמ ברה

 :בתכ ךכו הליהקב גולפה רבדב
 ת״ליש ש״תהזעב

 .םלוע ךרדב ינחנו יב בצע ךרד םא הארו יבבל עדו לא ינרקח
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 ,בורקלו קוחרל םולש םולש
 םעפה דוע ,םינימאמ ינב םינימאמ שודק ערז יח לא ינב םתא
 וקרפ רבכ רשא םתוא לא אל ,םירבדה הלאב אבאו ידי תא ףפונא
 תולבנב םסירכ ואלמ רבכ רשאו םהיראוצ לעמ הרותה לוע תא ירמגל
 הרבדא הלא לא אל ׳וכו ...דכו תודנ ילעוב ,תותבש יללחמ תופירטו
 ירבד ויהי ליעוהל אלו רזעל אל יכ ,יתעדי םג יתעדי ,ירמא תיחשהל

 .ורסוי אל םירבדב יכ םהילא
 אל דוע הנומאה רשא םישנאה לאו ,לארשי ינב ינומא ימולש לא ךא
 האנקהו םהילע רבג רשא ןוחצנה תבהאמ קרו ,םהיפמ התרכנו הדבא
 תבסמ רשא םישנאה ןכו ,םלועה ןמ םדאה תא ןיאיצומ רשא דובכהו
 תפונ יכ ,םיחידמהו םיתיסמה ןושל תוקלקלחב ודוצנ םהיתועד תולק
 ושרפ רשא תומרחב ודוצנ םירשכה ןמ םג רשא דע הרז יתפש הנפוטת
 יגהנמ תונשל רובצה ןמ ןמצע תא שורפלו םמצעל המב תונבל םהל
 הנבסת םכילא םהיתודוסי שדוק יררהב רשא וניתובא תובאו וניתובא

 .םכיתושפנ יחתו ילא ועמש ,׳ד ידבעל דבע לוקב ועמש יתורמא
 ימימ םאה יב ונע יננה ,םכתליהקב יכנא הנש הרשע העבש יל הז
 םלועמ ו״ח םא וא ?ןוממ רחא וא דובכה ירחא ףדור ו״ח יתיה
 תא םלועמ יכ ,יתודמ תא םיריכמ םכלוכ יכ הוקא ירהמ בירל יתאצי
 ןעמל יתודמ לע רבוע יתייה םימעפ המכו ,ויתבהאו יתשקב םולשה
 לע חיכומ ףוסהו) שאר ואשנ םישדחה רשא זאמ ךאו .םולשה תבהא
 ןעמל ירדגמ ץוח יתאצי ידגנמ ישפנ תא ךילשהל יתחרכוה (שארה
 ינפ אשא אל .ץרופה םהב הלעי לבל השודקה וניתרות תורדג רודג
 יפל אוה רשא רבד תושעל ותוצרב והבג םיזרא הבוגכ םא ףא שיא
 לכ יזא ,הזל םרוג הבד ךא ׳יפא וא ,השודקה וניתרות דגנ יתעד
 עודיו יולג — המ ילע רובעי ,ימוקממ יתוא וזיזי אל םלועבש תוחורה

 םינפ םושל אלו ידובכל אל יכ תובשחמה עדויו תובבלה ןחוב ינפל
 הדעה דובכלו השודקה ותרותו לודגה ומש דובכ ןעמל קר ,תרחא
 הב ואב יכ דע הלהתלו םשל תוצראה לכב המש אצי רשא השודקה

 .הוללחו -
 תושרבו ,אעראו אימשד ארמ אשידק אכלמד אנמרהב !רמואו ןעאו

 .השודקה הרותה
 ו״מ יבא םוקמ תואלמל הרומו ברל הפ יתלבקתנ רשא ירחא הנה
 ונל םייח קבשו הלעמ לש הבישיל שקבתנ רשא ,ל״צז ןואגה ברה
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 לכ תמכסהבו ק״הותד י״פע ותלודג תא יתשרי יכנאו ,לארשי לכלו
 תומכסה תאזל ,יתלבקתנ דחא הפ םלוכ ו״צי תולילגהו ונתליהק ינב
 יכנא הנה ,הז רבדב ומיכסה רשא ו״צי םילודגה םינואגה ןמ הברה
 םויה דעו ירוענמ הב יתלמע ש״תי ל״ת רשא ,השודקה הרותה הכב
 יתובא חכבו םיינע ינב יתדמל רשא השודקה הרותה חכב ,הזה
 ןיריע תריזגב רזוג יננה רוד רחא רוד םימסרופמה םינואגה םישודקה
 אל לע רובעי רשא טחוש לכ יכ אתלאש ןישידק רמאמבו (אמגתפ)
 ילב ראווגנוא הפ טוחשל וינפ זועיו והער לובג גישמו םלוע לובג גישת
 תקזח דבא םינבר המכמ ךמסומ אוה ףא ,יניד תיבמו ינממ תושר
 ךורע ןחלושב אתיאדכ הליבנ ותטיחשד .רורא ללכב ׳יל םיקו תורשכ
 ךלוע ונקרפ רבכ ןה ורמאת םאו .םייח ונא םהיפמ רשא םיקסופו
 ברה יכ רמוא ינא הז לע םג ,ךתלוז הרומו בר ונל שיו ונראוצ לעמ
 תווצמב םינולאכ ןיסחו הרותב והבוג םיזרא הבוגכ ׳יהי ףא רשא
 המכ תחא לע יתושר ילב ימוקמב תורוהל ול רוסאו ,םיבוט םישעמבו

 .המכו
 ש״תישה תבהא שאו וב הבכ אל דוע האריה תלחנ רשא שיאה !ךכל
 םירא רפושכו ארקא םישיא םכילא ,וב דקות דוע השודקה ותרותו
 ןעמל ,םהיכרד םכילעמ וקיחרה ,םכיתושפנב ורהזהו ורמשה ,ילוק

 .םכל בטיי
 ש״תישהל ,הליהת רבוד ינא ינעמל אל .םכיתושפנ יחתו ילא ועמש
 ש״תישהזעב ילגר טומל ונתי אל רשא הנידמה לכבו הפ םיבהוא ול שי
 לע דאמ יל רצ יל רצ לבא תונברה לוע ימכש לעמ קורפא םא םג
 ש״תילת ינא) יתעמש רשא יפל וארו וטיבה ,םכינב תושפנו םכיתושפנ
 םיללחמ לעפמעטראקל םיכלוהה םעה תיברמ יכ (יתיאר אל יניעב
 םישנאהו ,ןהידיב שמשה הסחמ םע תוכלוה םישנה ,איסהרפב תותבש
 ל״ת ונלש השודקה נ״כהיבל םיכלוהב לבא ,םהידיב םירפסו תולקמב
 םישנה ןמ םג יכ יתעמש תאז דוע ,תאזה תחפסמה התשפ אל דוע
 תכה לא וחפסנ רשא תעמ הנה ותכלהכ הדנ תוצמ ורמש זאמ רשא
 וימיב התלע ךכש רודל יוא ,ןתדינ תאמוטמ דוע ורהטי אל השדחה

 .דוע תופצל שי המו
 יכ םכינזאב רבוד יכנא רשא הלאה םירבדה לכ לא םכבבל ומיש
 ירוענמ ל״ת יכ ו״ח הימר םוש ילב םימתבו תמאב םכילא רבדמה יפ
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 ימיל יתעגה ש״תילת רשא התע םג המ המרמבו־ המרעב יתכלה אל
 .הנקז

 בוט שרודה ץפחכו יצפחכ בוט תכרב וילע אובתו עמשי עמושה
 .ראווגנוא ק״ק הפ ח״הע אבה ומעל

 אשידק יאנת יאהד (צ״אי) אלוליהד אמוי ןויס חריל כ״ב ׳ג םוי
 .ק״פל ט״כרת ל״צז שטייד דוד ה״ומ ןואגה ינקז יבא ינודא

 תולילגהו ל״נה ק״פוח ל״צז ש״א ריאמ ה״ומאאלב םחנמ ק״ה
 .ו״צי

 תא ש״א םחנמ ברה ראווגנוא לש הבר ףיסומ יולג בתכמה ףוסב
 :םיאבה םירבדה

 (ןותע) הלעה לעב תאמ בתכמ ינעיגה יכ םכתא עידונ בגא ךרד"
 תרגא יתלבק יכ םכמ דחכא אל םג :ל״זו בותכ ובו "טייצאיינ"
 ינפל לצנתמ אוהו (תדרפנה הליהקה לש רגידרפה) ןיילק ר״ד ןשרדהמ
 יכ יתעמש רשאכו קדנס תויהל יתוא דבכ ןאמנייוו ןודאה :רבד ךכו
 ידובכ לע יתלחמ דימ םש ינא ׳יהא םא הוצמה םייקל הצר אל להומה
 ׳נ ק״קמ רחא להומ אב ךכ ןיבו ךכ ןיבו ,םשה לוליח שיש םוקמב
 לצנתהל הצורו ,רקש ןימי ונימי ךיא ואר ."ל״כע .ונל תואיו ילאהימ
 הלימ תייחד םרוגו ובל הבוגב השעש המ םסרופמה רקש רבדב ע״א
 דלוה תא לומל ותועמשמל םירסה לא הוצ אל רשאכ ינימשה םוימ
 (ןותע) הלעה י״ע םסרופמ רבדה רשא ונמוקמב הנהו ,ותלוז יכרב לע
 יכ ונריעב רשא "גנוא" (ןותע) הלעב רמאיו ,הנעמ אצמ אל "העדוה"
 לצנתמ אוה םיעדוי םניאש םיקוחרה ינפלו .(ז) בישהל יאנפ ול ןיא
 יניע רועל הצורו ...רכו רחא להומ אב ךכ ןיבו ךכ ןיבו" רמואו ע״א
 ,חלמה החדנ אלו רחא להומ ןמדזנ דימ יכ רמול םיקוחרה םישנאה
 אל עודיה דליה אוה רומג רקש הז רבד יכ םיעדוי םכלוכ םכנהו

 .םתרחב רשא תא ואר ,יעישתה םוי דע לומנ
 ושרד רבכ ו״צי וניתוביבסמ םינהכ ילודג המכ יכ תעדל תאז דוע
 ושריפ רשא םישנאה תומש טורטורפב סופדב עובקל םהיבתכמב ונתוא
 רהזהל ועדי ןעמל ,השדחה תכה לא ורבחתהו רובצה ןמ םמצע תא
 תושעל ירשפאב ׳יה אל דועו .םללגב םירשכה ולבסי אלש םגו ,םהמ
 לע םיחסופ רשא ונתליהקב םישנא הזיא דוע שי יכ תמחמ םתשקב
 בתכמה טשפתיש רחאל התע לבא ,הכ םעפו הכ םעפ םיפיעסה יתש
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 ־ןעמל סופדב ומש ןחוי ,הערה וכרדמ בושי אל רשא שיאה ,יחכונה
 ."ןיריהזמ אלא ןישנוע ןיאו ,איהה תכהל ךיישה לכ ומסרפתי

 זאו תיגולואיגה הליהקה ברכ םינש שש ראווגנואב בשי ןיילק ר״ד
 :םיפיטמ ינש דוע תשרופה הליהקב ונהכ וירחא .אפאפב ברל רחבנ
 עניימגלא" ןוספליפ לש ונותעב ףתתשהש — רבילדירפ ץנגיא ר״ד
 לשו היריעה לש יללכה ביכראמ םסרפ ןכו "סמוטנעדוי סעד עוטייצ
 .שטיוד ןיטרמ רמ רחבנ וירחא .םידוהיל םיעגונה םיכמסמ זוחמה

 העקש הליהקהש דע וטעמתה הירבחו הלדלדתנו הכלה הליהקה זאמ
 .לגרה תא הטשפ ףאו תובוחב

 דע — םידדוב תלחנ הראשנו ,הששואתה אל תשרופה הליהקה
 הילא אבש תורחא תויגולואיג תוליהקמ חרוא הצרמב הקפתסהש
 שאר לש ןושאר םויבש רפוסמ יושאקמ ןטנא ר״ד ףיטמה לע .םיגחב

 :..שורדל ראווגנואל עיגה ינשה םויבו יושאקב שרד הנשה
 ויבאכ לארשי־ץרא יינעל םיפסכ ףוסיאב ליעפ היה ש״א םחנמ ׳ר
 ישארה הבר י״ע לארשי־ץראל םיפסכ ריבעה םעפב םעפ ידימ .לודגה
 םחנמ יברל םיפסכ וריבעה םינבר .םיפסכה וזכור ולצאש ,הניוו לש
 ןיב םקלחל ידכ לארשי־ץראל םדועיל םתוא ריבעי אוהש ידכ ש״א
 ברה לא ש״א םחנמ יבר בתוכ הז ןינעב .הירעוה יאצוי םידוהיה יינע

 :רפוס םייח
 .א״עי ראווגנוא ק״ק ק״פל ד״כרת רהב ׳א םוי י״הזעב"

 ךז יקבו ףירח לודגה ןואגה ברה ידידי דובכל םולשהו םייחה
 רעטעפ ׳ס ק״קד מ״רו ד״בא ריאי ורנ רפוס םייח ו״מ ת״שקכ יקנו

 .א״עי תולילגהו
 ובתכמ יתלבק רבעה עובשב ג״רדהל יוארכ ומולש תשירד ירחא
 םיעבראו האמ ךס תרגאה ךותב ףוצרה יתלבקו ומולשב יתחמשו רקיה
 םגו םשל תועמה חלושיש שיא ןיא תעכ הנהו ,השודקה־ץראל םיבוהז
 ינוצר ןיא ןעיוומ ברה לא יכ ירחא תעכ דוע עדא אל חלשא ימ לא

 ...תועמ ודי לע דוע חולשל
 שדח רבד הזיא יתא שי םא עדיל הרקיה ושפנ השקב רשא הנהו
 א״עי להוא ק״דבאגה תאמ תרגא יתלבק לומתא קר שדח ןיא תעכ
 (לעהאדרעס) ה״ס ק״דבא ןואגהמ תרגא ודיל עיגה יכ יל בתכ רשא
 הוקת ונל שי יכ בתכ שטייד א״ר ןעיוומ דיגנה יכ ול בתכ רשא
 לש תחלשמ לבקי ןושארה ףסוי ץנרפ רסיקהש הנווכה .י״הזעב הבוט
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 ןינעב לדתשה שטייד .ידוהיה סרגנוקה תוטלחה ןינעב םידרח םינבר
 דעו התעמ הכרבו םולשו םייחו בוט לכ לארשי לכלו ונל ןתי ׳דו .הז

 .ת״שוד ודידי שפנו הרקיה ושפנ תוואכ םלוע
 ל״ז ש״א ריאמ ה״ומאאב םחנמ ק״ה
 "ןעיוומ ברה" ךרד ףסכה תא ריבעהל םחנמ יבר בריס עודמו המל
 רשפאש ץראב תבותכ ול ןיא ע״עלש תורמל ,בתכמב הלגמ אוה ןיא

 .הקולחל ףסכה תא הכרד חולשל
 ץראל רפוס םתחה ידימלת תילע םעו הלא םיישק לע רבגתהל ידכ
 םחנמ ׳ר טילחה לארשי ץראל הירגנוה ידוהימ םיבר תילעו השודקה
 םהרבא ׳ר ,"רפוס בתכ״ה לעב ,גרובסרפ לש הבר םע דחי ,ש״א

 רפוסה תיב תומוחה ירמוש" ללוכ תא דסיל ,רפוס ןימינב לאומש
 םש לע "ריאמהו רפוסה תיב" ."א״בבות השודקה ץראב ריאמהו
 םיאישנ השולש ודמע זאמ .ל״צז ש״א ריאמ ׳רו רפוס םתחה םינואגה

 .טספהדובו ראווגנוא ,גרובסרפמ םינברה :הז ללוכ שארב
 סופדה לעב .ריעב ןושארה ירבעה סופדה םקוה ש״א םחנמ ׳ר ימיב
 תירבע הקלחמ ןיקתהש ,יללכ סופד לעבו ירצונ ,רעגעי לראק היה
 .ירבעה סופדה םקוה ךכו הניווב ונקנ תוירבעה תויתואה .וסופדב
 ירבעה סופדה תדובעב הנמלאהו וינב וכישמה הזה סיפדמה תומ ירחא
 תנשב ספדנש ןושארה רפסה .וינבו רעגעי לראק תנמלא סופד :םשב
 .ש״א ירמא" לש ינשה קלחה אוהו ריעה בר לש ורפס היה — ד״כרת
 םינקתמה דגנ תד ינינעב יאנקה םחולה לש וירפס םג וספדנ הז סופדב
 ,רגניזלש ףסוי אביקע ברה ,לארשי־ץרא בושיל יאנקהו םישדחתמה
 ,דירפצנג המלש ׳ר לש ורפס םג ספדנ הז סופדב .הצרא ותיילעל דע
 רתויב הלודגה החלצהל הכזש ,"ךורע ןחלש רוצק" ,ריעה לש ד״בארה
 .תונוש תואצוהב ,םירלפמכא יפלא תואמב עיפוהו ,הנורחאה האמב

 םייח ברה לש תרבוחה ראווגנואב הספדנ ט״כרת תנשבש ןייצל יאדכ
 אוה הבו "םכל תאזה הדובעה המ" םשב ,שטאקנומ לש הבר ,רפוס
 םיאפור ינשש ,וריעב הרקש השעמה לע התוא חיכומו ותדע תא קיעזמ
 ,השודקה הדעה דובכו םימש דובכ ולליחו איסהרפב תבשה תא ולליח
 ןמ ולביקש טרקדה תא ותשרדב רפוס ברה ךישממ — יתיאר יניעבו
 ריעב םידוהיה ייח לע ראווגנואב התעפשהש ראווגנואב השדחה תכה

 .תיספא התיה

 ותליהק ןויבצ לע הרימשב ש״א םחנמ ׳ר עיקשה בר ץרמו חוכ
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 הבישיה תא להנל ךישמה ,ויבאכ ,אוה ףא .התומילש לע דוחיבו
 ךשמב וז הבישיל ורהנ םיפלאו תואמ .הלודגה התוחתפתהב הכישמהש
 םידימלת תואמ דימעה .ויפמ חקל עומשל ואב םיברו המויק ןמז
 ,דאהינובמ שטייד רזעילא ׳ר ןוגכ הרות ילודג ,םיבושח םינבר םהיניב

 ידרע לש הבר ,ןהאק בד רכששי ׳ר ;םיבר םירפס לש םרבחמ
 ןינב" לעב ,ףאשט לש הבר ,דלעפסארג לאקזחי ׳ר ;ץראזנעסנ —
 קורוט לש הבר ,ןייטש סחנפ יבר ;ס״שה תויגוס לע "דעומ להוא
 לש הבר ,גרבנדלאג םולש ׳ר ;"סחנפ תאנק" לעב ,שולקימ ט״ס
 ;״הלועה יצע״ לעב ןואגה ,הרותה לע ״םולש ירבד״ לעב ,אוואילאווס

 תרדה " רבחמ ,ןילופבש הנוואלג ד״במ אדנל לאיעגפ לארשי יבר
 .לארשי

 ילודג םע תובושתו תולאשב םיבתכמ ירשקב דמע ש״א םחנמ ׳ר
 לע .קיש ם״רהמה ,"הלעי הדוהי" לעב דאסא הדוהי ׳ר םהיניב ונמז
 ."ראווגנוא ינבר לש םהירפס" :הז רפסב דחוימ קרפב דומענ וירפס
 ינבא" :ש״א םחנמ ׳ר תמכסה םהילע הספדנ רשא םירפסה תמישר
 .(ו״לרת) לעהיאמ לעבאנק השמ ברהל ,ס״שה תויגוס לע ,"םהוש
 ינב" .(ה״כרת) םילשורימ ןנאמזייר ןרהא ברהל ת״הע "ןרהא תיב"
 תוהגה ,"הבברמ לוגד" .(א״מרת) אדאמק ןימינב ברהל ת״הע "ןימינב
 .ןהאק בוד רכשי ברה י״ע גארפמ אדנל לאקזחי יבר ןואגהמ ד״ויל

 ישודיח" .(ז״רת) דירפצנאג המלש יברל ,ב״וש יניד לע ,"הלועה יחבז"
 .(ב״כרת) .ןיטראמעסמ ףלאוו באז ברהל ,תואווקמ לע ,"ח״זרה

 .בוקפארטסמ ףסוי םייח יברמ תותכסמ לע ,"ןישודיקו ןיטיג ביט"
 .ינאדאל קופשיפמ י״רהומל ,ןיבוריעו תבש ׳לה לע ,"ףסוי די"

 יאלוזא דוד ףסוי םייח יברל םירפוסו הלכ ס״מע ,"םימחר אסכ"
 .(א״דיחה)

 .דירפצנאג המלש יברל ,תואווקמו הדנ לע ,"הלמשו םחל"
 תונוש תוהגה םע ל״צז ך״שה ןרמל תוצמ ג״ירת לע ,"קדצ לעופ"

 (א״רת) טעלעפרעוומ ל״צז ב״ט ףלאוו יברל ,תושרד ,"םימ יגלפ"
 .אנזערעב ק״דבא ,אדורב םהרבא יברל ס״שה תויגוס לע "גחה ירפ"

 שטיבחארדמ ל״ז באז יכדרמ יברמ ,הדנ ׳סמ לע "ז״מרה לוק"
 תנשמ םע שדחמ התע ספדנ") דירפצנאג המלש יברל ע״וש רוציק"

 .("א״רד
 .(ב״לרת) ףירח שריה יבצ יברל ,םישורדו .ת״הע ,"בהז יחופת"
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 אקרקמ ה״ללז ץטיבורוה םלושמ יברל םישורד ,"השמ תראפת"
 .(ב״כרת)

 תודהיה ןעמל ש״א םחנמ ׳ר לש תורוסמהו תוכורבה ויתולועפ
 תודהי תודלותב םלוע רכזל וראשי ללכב לארשי םע ןעמלו תידרחה
 תוחונמל אבוה אוה .ל״רת ולסכב ׳וב הנש ב״ס ןב רטפנ אוה .הירגנוה
 .ל״צז ש״א ריאמ ׳ר ןואגה לודגה ויבא לש ורבק י״ע לודגה להואב

 :ותבצמ חסונ הזו
 יכ ,םימ הדרי יניע יניע ׳יכוב ינא הלא לע ,שדוקה ןורא זנגנ הפ
 תבישיב בשוי ,הראפת ברב .הרותה רזנ אשנ ןויצ םחנמ ינממ קחר
 עיבי ,"הניב ירמא״ב ותמכחמ קלח ,הרהטבו השודקב םירומה תעבג
 םסרופמה לודגה ןואגה ברה ה״ה ,הנובתב םינש יפ ,"ש״א ירמא״ב
 אלימ רשא םחנמ ה״ומ לארשי לכל ןמאנ בהוא ותקדצבו ותרותב
 ק״קב מ״רו ד״בא ,ל״צז ש״א ריאמ ה״ומ ןואג יאה בר ויבא םוקמ
 ק״פל ל״רת ולסכ שדוחל ׳ו ׳ד םויב ט״שב רטפנ תולילגהו ראווגנוא

 .ה.ב.צ.נ.ת
 ותמשנ רובע ללפתהל ותשקובמו :בותכ הבצמה לש ינשה הרבעב
 הרורצ הנח ןב םחנמ לש חורו שפנ ויהיש םימשבש וניבא (מ״רי)
 לארשי ךמע יתמ לכ םע םיתמה תייחתב ותויחהלו םייחה רורצב

 .ןמא םימחרב
 יבצ לאומש יבר :ויה ש״א םחנמ ׳ר לש וניד תיבב םיניידה
 דימלת היה .ש״א ריאמ ׳ר ויבא ימיב םג ןהכ רשא ,שטיוואקשאמ
 .חבשל וריכזמו דאמ וכירעה "רפוס בתכ" לעב .יקבו ףירח ,לודג םכח
 ׳ר ;"הלמשו םחל" "רפוס ןתח" ,"תעדו םעט בוט" םירפסב רכזנ ןכ
 תובושתו תולאשבו ׳א קלח קחצי די״ב רכזנש ןמלטימ הדוהי לארשי

 ."ןיבמ ינפ"

 ימ םא הלהקב ביר עלגתה ש״א םחנמ ׳ר לש ותריטפ רחאל
 ץוחהמ תונמל וא ש״א דוד ׳ר ונב תא ריתכהל םאה .ומוקמב תונמל
 המלש ברה .ראווגנואכ זוחמ ריעל המיאתמה תדבוכמ תינבר תוישיא
 ריעה לש תושירדה תא ועדיבו דוד יבר תא תישיא וריכהב דירפצנאג
 הבר תא ראווגנואב תונברה אסכ לע תולעהל עיצה ישארה םברמ
 העצהל הנמלאה המיכסה הלחתב .רפוס םייח ברה ,שטאקנומ לש
 תא אלמי דוד ׳ר הנבש ךכ לע תופיקתב המחלנו הב הרזח לבא ,וז
 רשפא ןודינב םיבתכמה תפילחמ .ראוועוא ריעה תונברב ויבא םוקמ
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 וברעתה לובגל רבעמ םינבר םג .םיעלקה ירוחאמ שחרתמה לע דומלל
 — רפוס םייח ברה לא הנפש ,ןושארה .ראווגנואב תונברה רבדב
 לש הבר היה ראווגנוא ריעב תונברה ןינעב — הירגנוה לובגל רבעמ

 :ובתכמ ןלהל .ןוזנאטאנ יולה לואש ףסוי ןואגה גרבמל־בובל
 .בובל ל״רת תודלות ׳ג םוי ה״ב

 רשיו קידצ םסרופמה לודגה ןואגה ברה דובכל ט״כו הכרבו םולש
 סלפ" ׳ס ח״מהעב ו״צי שטאקנומ ק״קדבאה י״נ רפוס םייח ׳ומ

 ."םייח
 הרושתל יל חלש רשא "םייח ירעש" םירקיה וירפסב לומת יתדבכתנ
 האריה שאו ׳דל ושפנו וחור תובהלתה הארה וב ,בקעיב םקלחלו
 .ותרותו םשה דובכ ןעמל ושפנל רוסמל הצרו וברקב טהולו ךלוה
 הנוגי אל חרכהה ,הזב יתעד והעידוהל ידמעמ שקיב רשאל הנהו
 ראווגנוא ק״קד םינואגה םינברל יתבשהו יתרמא רבכו יתעד תולגל
 רשא ,דירפצנאג המלש ׳רל הנווכה דחוימבו ריעה יניידל הנווכה)
 םג רשא יתאמ םשרדב אקארק ק״קדבאהו (ןודינב דאמ ליעפ היה
 תכלל ונידיב ןיא וללה םיתעב ר״הועב יכ יתבשהו םמע ןוכת ידי
 ונל ןיא יכ םג המו יפט רקפד ש״כ ל״זכח ורמא רבכו תינחו ברחב
 רשיו דיסח ךלמ םנמא יכ עדנ ונחנאו ה״רי הלשממה ידעלבמ תושר
 שפתת םידיב תיממשה יכ ירחא השענ המ לבא .םשה והיחי ונל
 םירשה יניעב רקשה ופייו ונמעב םירקופה המהו ךלמה ילכיהב איהו
 תופיל םברקב תובעות ךא רשא םישנאל םא ,עמשי ימלו ,םינגסהו
 רשא םירבד םהיתובא תדב םיזחואה םישנאה לע תואפחלו םהישעמ
 םא קר אוה ורוביחב יתיארש םירבד תוכירא לכ הנהו .ל״דו ןכ אל
 דועו ועשפ םדא דיגהל ה״רי הלשממה ןוישרב תושעל ונידי לאל שי
 םהישעמ בר הכ םוסרפב תושעלמ םהינפ הסכי תשובו םעה ץורפנ אל
 שריה יבצ ברל הנווכה) צ״רהומ לודגה רשנה ז״וד םהילע רש רבכו
 שפנה יאולחתל תשובה ,ןילרב ק״קדבא ל״ז (ןילרב לש הבר ןייועל

 רשא ר״הועב התע ןכ אל ,תשובל ורזניו הערל ולפנ םיברו ,תשובחת
 חכ ונתא ןיאו איסהרפב תבש םיללחמו תוריבע ׳ירבוע םיאור ונחנא
 המכו המכ םיאור ונחנאו *םיאפור ינש האור ה״תכעמו .םדגנ תושעל
 אלו םתרטקמ ונשעיו תבשב םתונח םיחתופו איסהרפב תבש יללחמ
 םילכואו םידהיתמה ץראה ימעמ םיבר םגו םדגנ רבד תושעל לכונ
 תבשב םיגזומו םירכומו תבש םיללחמ ז״כעו תבשב ןימח ילישבת
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 רשא רתוי בוט יתעדלו ...םדע תושעל המו ...תועמ םיחקולו לוחבכ
 ינינע לכו םירבדה רתיו הדינ ינידו תונוגעב ןידו תד דומלל ליעונ
 ודובכ השעי המו ...םיתמה לא שורדלמ לארשיבש םירשכה לא ק״הות
 ורבדי ולאו ולא תונחמ ינשל וגלפנ םירהטתמהו םישדקתמה םא
 םירובח אבו ספדנ רשאכ םיפודגו םיפורח הזל הז ורמאיו םיבזכ

 תויהל םהיניב ודי חלשי ה״תכעמ םאו .הזה רבדב םינוש םירובחמ
 תורירמ וילע וספדיו ובתכיו שפנ ירמ וב ועגפי אלה דצ הזיאל רזעל
 דיסחה" :בהזה ל״זו ל״ז ס״תחה ר״ומדא םשב וסיפדה רבכ אלהו
 םידי ךותב ח״תהו ללוממו קרוז לאמשמ סרוקיפאהו ללחמ ןימימ
 והטהלת רשא שי שניאב אוה חור יכ האורה יכנא םנמאה" :ללוחיו
 ורבדי אלו הפל די ומושי רשא שיו רדג רודגיו ץרפב דומעל םשה חור
 שרדמב ירה ןכ וניצמ םינומדקה ילודגב אלהו .באכנ םבל יכ ףא
 ודמע םיקידצ השמח בשח ודובכ איבמש ח״יק לוטיפק בוט רחוש
 רבעו םש יכו דיפקה אל חנ ,םהרבאו רושאו םשו רבעו חנ ,םלועב
 ילודג יכ וניאר הנה ...דעל תדמוע ותקדצ םהרבא סו םמצע ונימטה
 ׳יהש בותכ אריו אבר שרדמבש ףא םמצע ונימטה רבעו םש רודה
 חור וניבא םהרבא םג הנהו ...םה םיקולח םישרדמ םהב הרתמ
 םילותש חירפהלו תאזה הרקיה הנומאה שדחת ןעמל וברקב הססונ

 הנש ׳ג ןב ל״ז םרמאמ אוהו השודקה הרחבנה המואל םשה תיבב
 אל םא תושעל לכוי אל םינש שלש ןב דליו וארוב תא םהרבא ריכה
 והעידוהל יתבשח רשא תאז .ויתומצעב חלושו והטלת םימורממ שא

 והישעמב המרב תושעל לכוי םאו היחי ותנומאב קידצה ז״כבו יתעד
 .וקלח ירשאו ול ירשא

 םלוע תבהאו הבר הבהאב ש״וד ודידי הזב יננהו
 ןהאזנאטאנ יולה לואש ףסוי ריעצה

 לילגהו בובל ק״קדבאה
 הנמלאה תינברה לש הבתכממו גרבמלמ ברה לש ובתכממ האצותכ
 ריעב תונברה תא לבקי אלש רפוס םייח יבר לא איה םג התנפש
 ד״בארה פ״ג המלש ׳ר ןואגה לא אבה ובתכמ תא בתוכ אוה —
 תורמל ,ריעה תונברל ותודמעומ תרסה לע עידומ אוה ובש ,ריעה לש

 .ךכב ץפח אוהש
 .ל״רת שגיו ׳פ ׳ב םוי י״הזעב

 לכוא אל ינאש תולגל יל תאז התיה ׳ד תאמ יכ והעידוא ש״דחא
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 רשא םימעט המכמ יכ ראומנוא ק״קד תונבר רתכב שמשל אובל
 תעכ שטאקנומ ק״ק יריע בוזעל לכוא אל ומצעמ ןיבי י״נ ג״רדה
 לע ריעה תילכת רשא וריעד להק יפולאל ימשב הז דיגיו הזה ןמזהו

 .םשפנ תואכ שיא םהל ורחביו םהינפ

 .רפוס םייח ק״ה ש״ודה ירבד

 רפסמ אוהו טורטורפב רפוס ברה הנע גרבמלמ ברה לש ובתכמל
 .ראווגנואב תונברה רבדב םינינעה תולשלתשה לע

 ל״רת שגיו ׳פ ׳ג םוי י״הזעב"
 ףסוי ׳ר ברה םלוע רוא לארשי רנ לודגה ןואגה ברהל ט״כו םולש

 .גרעבמעל ק״קדבא י״נ יולה לואש

 .ינממ םג שקבו ראווגנואל בתכש ונעידוה רשא יתלבק ובתכמ
 םג ל״ז חונמה ןואגהמ לודג בהוא יתייה ינא יכ י״נ ג״רדהל עידוא
 בלה לע יתרבד זאו ותומ םדוק יתוא ךרבו ירובעב חלש וילחב
 לש ד״בארה דירפצנג המלש ׳רל הנווכה) המלש ׳ר ג״מהרה לש
 לש ונב ולבקיש םידמולה יבושח בל לעו םשד י״נ ד״בר (ראוועוא
 תקלחנ הליהקה יכ םלועה בירחהלמ קותשאש יל ורמאו ל״ז ןואגה
 .ב״לדו םימיל ריעצו שולח ונבו .ב״לדו תוברל םגו וכותב רעגידערפו

 ילע וקעצו םיתב ילעב תואמ המכ ואב כ״חאו ,יפ ומל ידי יתמשו
 שטאקנומד תונברה בוזעל קחצמכ יניעב היהו םשד תונברה לבקל
 רמאו ינפל וכב ךא .תוקולחמ שא ומב ךלילו ראווגנוא יצח רובעב
 ל״ז "ש״א ירמא" ןואגה לצא םש יתדמלש רחא תוברעה ילעש
 ר״ומדאל הנווכה) זנאצמ ןואגה ילע ווצי יתרמאו .הזב םהל םלשאו
 לעבל הנווכה) ב״פמ ןואגהו (זנאצ ק״קדבא םטשרבלה םייח ברה
 יתלהק ינב ורמאי המ יכ י״נ (גרובסרפ לש הבר "רפוס בתכ"
 םגו ...םתוא בוזעאו םיפלא המכ ילע ואיצוהש שטאקנומ ק״ק
 ירמא" ו״מדא לש םימותיה לכל הסנרפה ןתיל םיכירצש יאנתב
 וקעצ שטאקנומ ק״קד יתליהק ינבו .יתיבל יתעסנ הזבו .ל״ז "ש״א
 שטאקנומש ינא חוטבש םהל יתדגה יכ םלוקל יתעמש אלו ילע
 םאו ריע ליצהל י״הזעב ינא ךירצו רעב שיאו עשופ ולבקי אל
 ראווגנוא ק״ק ו״ח םאו ץרא ילע שונאל אבצ יכ לארשיב םינפלמ
 הזה רודב ר״הועב ךא .ב״לדו וברחי תוליהק המכו המכ זא ברחי
 ןבהש כ״א אלא השוריב הניא הרות יכ ורמאש ל״זכח לע ומכחי
 בשוי י״נ ןואגה דובככ םילודגהו ...הרותב ויבא םוקמ אלמל יואר
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 ׳יה יקב ׳יה ולאו .וניתנידמ ןברוח האר אלו ןימאמו עמושו קוחרמ
 ...רדג רודגל ךרצנה םוקמ לע בישוהל רבד רבדל שא ומבכ חרוב
 רוהטה ובתכמ אב םרט יכ ינודשחי לא ןכא ...וב חור ןיא רשא שיא
 י״נ ד״בארה פ״ג המלש ׳ר ןואגהל ז״כע יתבשהו יתבתכ רבכ ינא

 להק יפולאל תאז לכ דיגישו םשד תונברה לבקל אובא אל ינאש
 ,תאזה תעכ הפד יתליהק תא בוזעל לכוא אלש םעטה יתבתכו םשד
 ןאכל הבתכ ל״ז חונמה ןואגה תשא תינברה יכ ןעי תאז יתישע לבא
 רבדב עגונ ינא אלה יבלב יתרמאו .ךלא אלש השקב רשא תרגא
 ךאלמכ אוה יכ ויתעדי יכ י״נ ג״כרדהל ז״כ יתעדוה ...ינודשחי ילוא
 ונחנאו ...ףידע השעת לאו בש יכ הלאכ םירבדמ קחריש תואבצ ׳ד

 ךרדמ אצי ךא יכ .ונינפל תדה ןברחו הרותה ןברח וניאר האר ר״הועב
 לש תומוקמ לעו םינטק תומוקמב םיבשוי הרות ילודג המכ ,ץרא
 בותכה ירבד .םינכוסמ תומוקמ לע םיבשוי םישולחה ,םיבשוי הרות
 ןדפק יניא הלילחו סח וינפל ירבד ולבוקיש הוקא יכ בר ןוזפחב
 יאולה יבל לע רבדל יתוא דקפ רשא לע תודות ףלא ןתא אוה ךופהנ
 ינפל יתדגה רשא ירובד תא יתלטבש יכ לע השעא המ יתוא םחניש
 ךליל יתצפח יכ עדוי אוהו תובבל ןחוב ׳ד יתרמא קר םישנא תואמ
 ...רובעב לכוא אל לבא ראווגנואמ ז״ע שרשל ׳ד תומחלמ םוחלל קר

 .רפוס םייח ק״ה ותשודקו ותרות לכיה לומ הווחתשמה ירבד
 בותכל ןוכנל אצמ ,תונברה תא לבקל ובורסב שטאקנומ לש הבר
 לע תולעל ונממ וענמש תוביסה תא םהל רוסמלו הדעה ישארל םג

 :ריעב תונברה אסכ

 .ל״רת יחיו ׳פ ׳א םוי י״הזעב
 .י״נ ראווגנוא ק״קב הדעה ישארל ט״כו םולש

 ןואגה תשא תינברה הבתכש דימ יכ עידוא םכמולש תשירד רחא
 אלש בותכא ינאש ינממ תשקבמ איהש הפד ןיצקהל ל״ז חונמה
 ׳רל הנווכה) המלש ׳ר ןואגהל יתבתכו הלוקב יתעמש ראווגנואל ךלא
 לש הברכ רפוס ברה תריחבל ירקיעה םזויה היהש דירפצנאג המלש
 אלש יב וריצפה תמאב רשאכ יתליהק בוזעל לכוא אלש (ראווגנוא
 תינברה ןוצרל תאז השוע ינאש יתעדוה אל קר .ימוקמ תא בוזעא
 לבא ...ןכ תשקבמ איהש עדונ ׳יהיש הל אחיינ אל ילוא יתרמא יכ
 שיש ןיצקמ בתכמ יל עיגה תעכו ,ירובדמ יתרזח ׳ד דובכל ימותב ינא
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 לע רבוע ינא ןיא רבכ ת״לת ךא ,ידגנכ םידגנתמ הליהקה ךותב םג
 ךלוה ינא ןיאש םיברב דימ םסרפל ׳ד דובכל רזוג ינא ןכלו ,ירובד

 .םכריעב םולשו בוט ךא ׳יהיו םכתלהקד אסכ לע בשיל םשל
 .רפוס םייח ק״ה
 .ראווגנואב תונברה וינעב ברעתה ,קיש ם״רהמה ,טסוה לש הבר םג
 לש הבר תא איניש — וילא םג התנפ חונמה ברה תנמלאש הארנכ
 לבקל ןאמי רפוס ברה םא יכ הבשחב ,תונברה תא לבקלמ שטאקנומ
 םוקמ אלממכ רחבי ש״א דוד ברה הנבש לועפל לכות איה תונברה
 לא ןודינב הנפו הנמלאה לש היתורצפהל תואנ קיש מ״רהמה .ויבא
 ם״רהמל רפוס םייח ברה לש ובתכממ םידמלנ םירבדה .רפוס ברה

 :קיש

 .א״עי שטאקנומ הפ ל״רת יחיו ׳ד םוי י״הזעב"
 ק״קד מ״רו ד״בא י״נ קיש השמ ברה םסרופמה ןואגהל םולש

 .א״עי טסוח
 ׳ד קידצ בישא המ .יתלבק ראווגנוא תונברה רובעב עודיה ובתכמ
 השוע לכל ׳ד םלשיו יתכלה ימותב ינא יכ יל ׳ד םלשי ויכרד לכב
 ףוסה קר ראווגנוא תונברל ךלא אל ינא שוחי לא .םתעשרכ העשר
 .ץראה הדבא םנחל אל .ינפל יתלועפו יתא ירכש ׳יהי לכה לע דיעי

 הלעש עודמ ןיביו רבד ול הלגא נ״לב זא הבוטל ונתא ׳ד ׳יהי םא
 .ר״הועב ןטשה חילצה עודמו ךליל יתעדב

 .ונננינעל ךייש וניא בתכמה לש ינשה וקלח
 םג בתכמ חולשל ןוכנל רפוס םייח ברה אצומ ,םימי המכ רובעכ
 בתכה .ראווגנואב תונברה ןינעב ,גרובסרפ לש הבר ,"רפוס בתכ״ה לא
 ידי לע העדוה חלש אוה .ןיפיקעב אלא תורישי וילא הנפ אל רפוס
 תונברה לבקל אלש ול ץעיימ אוה הבש ,רפוס םייח ברה לש ויחא

 .ראווגנוא ריעב

 .ל״רת תומש ׳פ ׳א םוי י״הזעב"
 ה״ומ ברה דובכ םסרופמה לודגה ןואגה ברה ו״מדאל ט״כו םולש

 .ב״פ מ״רו ד״בא י״נ ב״שא
 ו״מדא ג״רדהש י״נ ברה יחאמ בתכמ יתלבקש עידוא ךלאל ש״דחא
 יתבתכו ןכמ םדוק ןכ יתישע י״לת .ראווגנואל ךלא אלש יל ץעיימ י״נ
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 ד״בארה — דירפצנאג המלש ברהל הנווכה) י״נ המלש ׳ר ברהל
 אלש יתעדי הליחתמ יכ .ךלא אלש י״נ להק יפולאל םגו (ראווגנואב
 ׳יהי ילוא כ״יע יכ היתובשחמב הכפהתה תינברהש תעמ תויהל לכוי
 יעשופמ ל״ר ,ךליל םדוקמ יתצפחש עודמ ו״מא עדי לבא .םידגנתמ
 האריו הרות ריע םא ל״רו הרות ינב יעשופמ ל״רו .דנאלרעטנוא
 ליצהל ינא יתצפחו םדק ינב תאמוטו תומואה תומרחל הכפהתנ
 קידצה לצא ףוסה ׳יה ךיא ,ה״ב יתרזע אלולש יתעדי ינא יכ י״הזעב
 רשא יבתכממ קתעה י״נ ו״מדאל חלשאו .דומעל לוכי ׳יה אל יכ ל״ז
 (הרש ייח) ש״ח ׳פ ק״שע םויב ילא ובתכמ לע ל״ז ןואגהל יתבשה
 .ב״לדו ותומ םדוק תועש הזיא יתוא קשנו קביח ורובעב רשא ל״עה
 תומחלמ םוחלל וחכב רשא הדעה לע שיא ראווגנואל אובי אל םאו
 ק״הרה םע ןיצקה ׳יה רשאכ .הנכסב ׳יהת וזלה הנידמ לכ ו״ח זא ׳ד
 םתהל ךלא אלש הפד יתליהק יפולא ושקבו הכונחד ׳א הפ םשד
 יתרמא יכ ףא ירחב ינממ וכלהו י״הזעב ךליל יתעדב יכ םהל יתרמא
 שטאקנומב לבא לארשי עשופ לבקיש שוחל שי ראווגנואב יכ םהל
 רבגה ינאו .תטרחתמ תינברהש יל עדונ אל ןיידע זאו הזל שוחל ןיא
 ,תחשמ שיא וא עובצ שיא ראווגנואל אובי ו״ח םאש ימע ינעב האור
 ראווגנואמ הלודג רתוי הליהק הנניא שטאקנומ יכה ינדשח המו

 ז״כב .עגושמ ו״ח ינאש םיקעוצ םלוכ שטאקנומבו .תוכיאבו תומכב
 ץפחא אל יכ עבשא ינא .האריהו הרותה קיזחהל קר ךליל יתרמא
 תמאב .סחו הלילח הנידמה ןודבא לע יל רעצ קר ראווגנואל ךליל
 ג״רדה יל ןימאי .םהמ ךלא םא הנכס הפ םגש שטאקנומ ריע וקדצ
 םאו .ב״לדו הנש םיעבש ןב שיאכ יחכ שת ,ילעש תומחלמ המכמ י״נ
 תא בוזעא ינאש ונוצרב ןיאש שוריפב םשל בותכי רבדה קזחל ץופחי
 יכ הז לע םג הבהאב לחומ ינא וינפל ןוצרל אל םא לבא .שטאקנומ

 .יתובשחמ עדויש חטוב ׳ד לע ינא
 .ברל דימלת תואווחתהשב הוחתשמה ת״שדה ירבד

 רפוס םייח ק״ה
 טרפמ אוה גרובסרפ לש הבר לא רפוס םייח ברה לש ובתכמב

 — הבסה תא הלגמ אוה ןיא ול .טסוחמ ברה לא בתכש הממ רתוי
 ץפח היה המל ויקומינ תא ול ריבסי תונמדזהב יכ רמוא אוה אלא
 ויה גרובסרפמ ברה םע ויסחיש הארנכ .ראווגנוא לש הברכ ןהכל
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 וידחי טעמכ ולדגו גרובסרפ ידילי םהינש — םייולגו םייתודידי רתוי
 .םתונטקמ

 ,ראוועואב תונברה תא לבקל רפוס םייח יבר לש ובוריס תורמל
 ויבא םוקמ תא אלמל דוד יבר תא לבקל הליהקה המיכסה אל
 רביד דוד יבר לש וידגנתממ והשימ ריעב תושק תובירמ וצרפ .תונברב

 .חונמה ברה — ויבאב םג עגפ הארנכו דמעומה דע תושק
 רדסל ךכ לע רובעל ןכומ היה אל ךכ לע עמשש שטאקנומ לש הבר
 ףירח בתכמב הנפו חונמה ברה לש ודובכ לע ןגהל אצי אוה .םויה

 :ריעה ינייד לא

 .ל״רת הוצת ׳פ י״הזעב

 .י״נ ראוועוא ק״קב םלועב םימסרופמה לארשי יניידל םולש
 רשא םכבתכמ יתלבק תועובש הזיא האירבה וקב יניא ינא ש״דחא
 דרומהו םיברה תא איטחהו אטח רשא שיאהל עייסמ תויהל םתצפח
 ינא םינקזו הרות ילודג םתא ינועמש .ל״ז קידצה ןואגה ובר דע
 םגו ל״ז חונמה ןואגה דובכ לעו םימש דובכ לע וסוחתש םכתא ריהזמ
 ׳יהו םייחב ןואגה ׳יה ולאו .םכדי לע םימש םש ללחתי אלש תוברל
 עומשל ׳יפא יתיבא אל ושכעו ודעכ ןד יתייה ודובכ לע לוחמל הצור
 .ו״ח םינמחר לע רזכא תויהל ופוס םירזכא לע םחרמה לכ ל״זכחכ
 ותוא םיריכמ ןיאש םוקמל ךלי אוה .דאמ דאמ אוהה שיאה ןוע לודג
 לכוי הבושת לעב ומכ בישי םא םינש ׳ג רחא זאו תוקונית דמלמ ׳יהו
 םתעדי רשא םתא אל לבא וצפחיש המ ומע תושעל קוחרמש ד״יב
 ק״ומ ל״זכח ורמאש המ ואר ןוגיב ןואגה תביש תא דירוה אוה רשא
 סחו הלילח רזכא ינא ןיא לודג ללכו ךיראהל הצור ינא ןיאו .ב״י ףד
 יכנאו ופרצל םכימצע וברעתת לאו כ״ג םכדובכ לע אנ וסוח לבא
 ל״ז ס״מרהמ ו״מדא ןואגה םשב ל״ז קידצה ו״מדא יבאמ יתעמש

 לבא ,עשופ םדאל ארקי םרט הליחתמ רהזנ ׳יהי הארוה הרומ לכ
 אלש ורובידמ ותוא וריזחי אל םלועבש תוחורה לכ זא ,וארקשמ
 םכתלאש בתכמ םכל ריזחא אל ללכו .ויתוכולהתב םימש םש ללחי
 םא ץוח .םכירבדב לפלפא נ״לב זא יאנפו יתואירב ׳יהי םא תעכ
 ׳יהי אלש ץופחא יכ .םכל וריזחא זא ול םתא םיכירצש יל ועידות

 .הרזחב ותוא ושקבת םא ברסא אל לבא םכדיב
 בוטהו םייחה םכתאו לארשי ללכ תבוטל ש״דה
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 רפוס םייח ק״ה
 גישהל הדיב הלע חונמה ברה תנמלא לש םיריבכ םיצמאמ רחאל
 יבר ,קיש ם״רהמ ,"רפוס בתכ״ה — םיבושח םינבר לש םתכימת תא
 ,ץנרבוסב בר היהש ש״א דוד ׳ר הנב תודמעומב ןוזנתנ לואש ףסוי
 ,םנמא .הריחבה תא הרשיאו הענכנ הליהקה .ראווגנוא ריעה תונברל
 התשענ אל לבא ,וזה הריחבה םע םילשה אל להקה לש רכינ קלח
 ,רעצה הברמל ."ףידע השעת לאו בש" ללכב וטקנ .תידגנ הלועפ לכ
 רחאל ,יח לכל םייח קבש אוה — .םימי ךיראה אל ש״א דוד ׳ר
 תועומש ריעב וצופנ ימואתפה ותומ רבדב .דבלב הנוהכ ישדח השש

 .םינוש םירופיסו
 עבת םעפה .השורי לש היעב בוש הררועתנ ,ש״א דוד ח תומ רחאל
 ןושאר גווזב היהש ימ ,סייוו שריה יבצ ׳ר ןואגה ראווגנוא תונבר תא
 אנדערעס ,וואראבז — שאפאל לש הבר ,ש״א ריאמ ׳ר לש ונתח
 שריה יבצ ׳ר ונקז םוקמ תא אלימ םשש ,אווארבמוד לש הבר ףוסבלו
 ןמלאתנ רשאכ יכ ,"רפוס בתכ״ה לעב תרזעל הנפ אוה .ך״שה ידכנמ

 לבקל אל וצעי "רפוס בתכ״ה לעב .ותראש תא אשנ ותנקז תעל
 .ותימאל ריעב הליהקה בצמ תא ריכה אוה .ראווגנואב תונברה תא
 ,ןואג בר םש שורדו םישדחתמה תכ ינצינ םנשי ריעב יכ עדי אוה
 הנטק הצריפ לכ םותסלו ותיערמ ןאצ םע ךלהתהל עדיש ,ןובנו חקיפ
 :בתוכ אוה סיוו שריה יבצ יברל בתכמב .השדחה תכה ישנא םיצרופש
 שיגרמו עדוי םא ,יבבל םע רשאכ ינא רמוא הלאה םירבדה ירחאו"
 םלכש ינזאמב לקשמל םיעדויו םיניבמ םירחא יפמ עדוי וא ומצעב
 גהנתמ המודמכ אוהש ונייה ,ראווגנוא ק״קב םש ויכרד וננוכי יכ
 טרפב האור ןיע לכל ברע ןיא הזו ןיעל םיארנה םירבדב תודיסחב
 (רמוחו לק) ח״וק לש (ונב ןבו) ב״בו םידדצה ןמ דצל םיטונל ח״וקו
 םירבד הדגאב תונובת ללממ ויפ יכ ׳ד ול קלח יכ םגו םישדחה תכל
 שובליו וללמ רורב ויתפשו ז״עלב אל ןבומ ןושלב בלה םיכשומה
 ומכ דובכ ישובלמ אתודבכמ אנמל ארק י״רדכ האנ ןנברד אדמב
 ׳ד דובכל םהירחא םיכלוה ונחנאו ונינפל ןוילע ישודק וניתובא וכלהש
 ורובע תולדתשה תושעל חוורמ חתפ יל חתפי םא אוה כ״א ותרותו
 יכ ונרק םירהלו ותבוטל דבל אל י״הזעב יחכ יצמאמ לכב יננה וננה
 אסכ לע בשיש הרותה םויקל ׳ד דובכל אלא יתנבה יפל ול האיו האנ

 הבישי לעב ל״צז שודקה וסיגו ל״צז שאכ וירבד שודקה ונתוח דובכ
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 ינא המת רתויבו בוהאו בהואו תוקדצ השוע קידצו הרותב הלודג
 אלה י״נ מ״רפ לע םהיניע םישל ׳א תכ פ״כע םתעד לע הלע אל המל
 ל״צז ושודקו לארשי ןואג ונתוח רמ יכרב לע לדגתנו ריע ןבכ אוה
 יל תמייק ׳ימתהו .ומוקמב ש״כ א״קמב ותרות תלודגב םסרופמו
 םיקיזחמ לבא ידש רוצ ןב אוהש םיעדוי יכ ׳ב ב רתווי ןכל ותליחתמ
 וב שיש המב אלו ןקנקב לכתסמל הארנ ןכ תמאהו לאימולשכ ותוא
 לודגה םדאה ול רוביש ךרד הז ןיאו ןכ הנווכב ומצע השוע ,המודכו
 ,רשויו תמא תקדצב א״כ ו״ח בלו בל אלב רבדמה ד״כה ,םיקנעב

 ."הבר הבהאב ת״שד ונרק תמרהב ץפח
 .קרפה לעמ הדרי ותשירדו ותודמעומב ךומתיש שיא היה אל

 ריעב ד״בארכ ןהכל לחה ,דעירפצנאג המלש ברה ,ןידה תיב שאר
 ברה ימיב הז דיקפתב ןהכל ךישמהו ש״א ריאמ ברה ימיב דוע
 יבצ םייח ברה לש ותונבר ימיב םגו ,ש״א דוד ונב ימיב ,ש״א םחנמ

 .ש״א דוד ׳ר ירחא אבש — רמייהנאמ
 תנשב דלונ אוה .ראווגנוא ריעה דילי היה דירפצנאג המלש ׳ר
 בר .ויבא וילע תמ ןטק דלי ונדועב ,ונרפיס רבכש יפכ .(1804) ד״סקת
 לדגתנ אוה .דליה לש סופורטופאל השענ רעללעה שריה יבצ ׳ר ריעה
 לש תונברל רבעשכ םג ,שריה יבצ ׳ר ןואגה לש ותציחמב ךנחתנו
 ,תולוכשא שיאל היהו הבר הדיקשב וידומיל לע דקש רענה ,דהינוב
 ,רומאכו ראווגנואל בש אוה .תולענהו תובוטה תודימה לכב רתכומ

 .ותציחמב היה בושו ראווגנואל ובר לש ובושל גאד
 לע תונבר לוע לבקל הצר אלו רחסמב ודי תא חלש המלש ׳ר
 רוא האר רשא "רפוסה תסק" ורפס תא איצוה וז הפוקתב .ומכש
 םתח שודקה ןואגה הלוגה רואמ בתכ הז רפס לע .ד״צקת תנשב
 .הזה רפסב םיאיקב ויהיש דע םידימלתל הלבק ונתי אל יכ רפוס
 שמח ספדנ הז רפס .(י) ויתוהגהב ל״נה רפס תא רטיע "רפוס םתח״ה

 .םימעפ
 ,רבד לש ופוסב ,המלש יבר םיכסה ,ובר לש קסופ יתלבה וצחלב
 זוחמב ץיוועזערב תליהקב תונברה תא לבקל (1843) ,ג״רת תנשב

 י״רת תנשב .הבר תוקחדו ינוע ךות םוקמב הרות ץיברה אוה .שאראש
 וב םייקתנ .הליהקה ד״בארכ ראווגנוא ותדלומ ריעל רזח (1850) ־*
 בתכ וימולע ימיב דוע רשא "רפוס םתח״ה וניבר הלוגה רואמ רבד

 ."ראווגנוא ק״קד ןייד" הבושתב ול
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 דאמ השק ׳יהו ,ראווגנואב הרהט הוקמ תונבל ולחה איהה תעב
 תבר ריעה ךרוצל תקפסמ תומכב םיבואש םניאש םימ אוצמל
 ד״באר המלש ׳ר לע ליטה ש״א ם״רהמה ,ריעה בר .ןיסולכואה
 םג עייסל לכויש ןורתפ ,הוקמה תויעבל יתכלה ןורתפ אוצמל ,ריעה
 ,הז אשונב המלש יבר לש קימעמה ןויעהמ האצותכ .תורחא תוליהקל

 .1,תואווקמ לע בושחה ורפס רצונ
 רבכש ,"ךורע ןחלש רוצק" ירלופופה ורפס תא סיפדה ד״כרת תנשב
 רתוי וספדנ םינושארה שדוח ח״י ךות .וב רבדל רוזחנו והונרכזה
 תורפסה תודלותב ערו חא ול ןיאש רבד — םיספט ףלא םייתאממ
 .ידוהיה םלועב רתויב ספדנה רפסה והז ,ך״נתה דבלמ — .תירבעה

 ידוהיה סרגנוקל ראווגנוא זוחמ לש ריצה היה ,(1869) ט״כרת תנשב
 תמחלמ תא םחלו סרגנוקב םידרחה תעיס לע הנמנ אוה .טספהדובב
 ׳ר םהל הנע — היפוסוליפ ירפס דומלל ושרד םישדחתמה רשאכ .׳ד
 ,"תובבלה תובוח" םירפסה תא דומלל רשפא .בוט ןויער הזש המלש
 םינושארה םימחולה ןמ היה ."םיכובנ הרומ" ,"ירזוכ ,"םירקע"
 .תדרפנו תדחוימ תרגסמב תידרחה תודהיה ןוגראלו תוליהקה תדרפהל
 "םישדחמ״ה לע רוסיאה תא רעדטאטשנזייא םחנמ יבר איצוה רשאכ
 ,(תחא םתנווכו םיהז םייוטיב הלא — ״םימרופירה״ ,״םינקתמ״ה)
 לא תונפל ןוכנל אצמ רשא ,דירפצנאג המלש יבר םג וילא ףרטצה

 .22הז ןיינעב ,רמייהסדליה לאירזע ברה ,טאטשנזייא לש הבר
 .ט״כרת ןסינ ד״כ ראווגנוא ,ה״זעב

 םשל םסרופמה ןואגה ג״הואמה ברה דידיל םולש םירה ואשי
 ד״בא רמייהסעדליה לאירזע ה״ומ םלשה םכחה יקבו ףירח הלהתלו

 .ו״צי ש״א ק״קב מ״רו
 יבתכמב ג״דה ינפ תא רחשל ו״צי ונתלהק יפולא תאמ יתשרדנ
 ,ו״צי ונתליהקב הרק ה״ועב רשא רוהט אל הרקמה רבדב יחכונה
 רשאכ ושע ק״פד השדחה תכ רשא םסרופמו עדונ רבכ והצק ספא
 ושרפ סערגנאקל הריחבה ןינעב הערה םתבשחמ התשענ אל יכ ואר
 םהל וחקיו ,לפמעטרהאק ,םמצעל המב םהל ונב רובצה יכרדמ ע״א

 יד היה אלו .םיקרו םילק םישנא (ןשרד) רעגידערפו (ןזח) ראטנאק
 דיספהל טחוש םג םהל וחקיו עשר ופיסוה לבא תאז לכב םהל
 םיברו ,ותוא ולבקש םימי הזיא רחאלו ;אלעבאגב להקה תוסנכה
 טרחתה זא ,תאזה הלודגה הלבנה תא תושעל האר המ ותוא וחיכוה
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 המ ול לוחמיש וינפל עחתהו הכב ו״צי ק״דבאגה דובכ לא אוביו
 טחוש דוע ׳יהי אלש ופכ תא ול עקתו ,ודובכ יניע תורמהל השעש
 תעיקת יבר םעד ךיא אבעג אד׳ :כ״ת ןתנש העשב רמא הכו .םלועל
 רחאל דימ לבא ,׳ןייז טחוש ןייק ראג רהעמ עדרעוו ךיא סאד ףכ
 םג המהו ורוסל רזח ול ולכויו עשר ישנא ותוא ועתה םימי הזיא
 רהזהל השק יכ עודי הנהו .ולש לוגיפ רשבמ םילכוא םהלש רגידערפה
 ונישע רבכ ק״פד אניד יב ונחנא הנהו ,םירשכה ןמ םג ולשכי אלש
 םיעשרה לבא ,לוגיפ רשבמ רהזהל הרהזאב הלע תוספדהבו תוזרכהב
 םג ונחלשו .םישוע םתאנש ןעמל ךא ד״בה יכ םירמואו םיתיסמ
 ,םהיבתכמב רוסיאה תא וקזחו ונידי תא וכמת רבכו םירחא םינברל
 יכ םירמוא םהמ םיבר יכ ,תצקמב קר ליעוה אל תאז לכ לבא
 םישועו םהב ןומא אל ו״ח תומכח ראשב די םהל ןיא רשא םינברה

 .טירשטשראפה תא ליפשהלו טינקהל קר
 םסרופמ ותויהב ג״דה תאמ ו״צי ונתליהק יפולא ושקב תאזל
 ץורחי ,אבי אל ףנח וינפל יכ םעה ונימאיו תורחא תומכחבו הרותב
 םינבר המכ תעד יפלו וניתעד יפל רשא ,הזה טחושה לש וטפשמ אנ
 להקה תנקת לע רבוע אוהש תמחמ ׳אה .םינפ םינשמ לוספ אוה ו״צי

 םגו ,להקה םתוא ולבקש םיטחושה תלוז טחוש םוש טוחשי לאש
 לכ דבלמו .כ״ת לע רבעש תמחמ ׳בהו ,להקה תוסנכה דיספמ אוהש
 אלא ,ריעה םכחל וניכס תוארהל בייוחמ טחושה ןידה דצמ הנה תאז
 ,שפנ טאשב רבוע אוהש הז עשרל אל לבא ,ודובכ לע לחומ אמתסמש
 םיכיישה םינידב יקבו ודומיל לע רזוח םא וילע חיגשיש ימ ןיא םגו
 ׳יה הזה רגידערפה הנה ,וילע חיגשי רגידערפה יכ ורמאי םאו .ול
 ונל בישהו וטפשמ המ םשד ברה תא ונלאשו ץלאקשימ ׳קב ונכשמ
 תמכחמ המואמ עדי אלו רעב שיא אוה יכ (ונידיב רשא) ובתכמב

 .דומלתה
 תויהבו ,רובצה דובכ ינפמ ותבושת רהמל י״נ ג״דה לש ובוט אנ יהי
 לודג ששח שי םתסב להק יפולא םש לע םיאב רשא םיבתכמה יכ
 וא ימש לע בתכמה בותכיש בוט כ״ע ,םתוא םיחקול םישדחתמהש

 .ןארק םייח ׳ר ק״הרה םש לע
 .הכרבב םתוח יננהו
 ת״שו ש״וד ודידי
 דירפצנאג המלש
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 הבושת
 רשא ותליהקב הלודג ׳ירורעשה לע דאמ יתרעטצנו ונעיגה ותרקי
 .טסעפ ריעב יתייהשכ יבבל ןובאדל יתעמש רבכ והצק ספא תמאב
 תורמהלו ןמצעל המב תונבל המר דיב םיאצויה ןתוא ד״ע הנהו
 ד״באגה ושודקו לארשי רנ קהבומה קידצה ברה ונדידי דובכ יניע
 דעב סערגנאקב יתמחלנו ׳א עגר ףא יתישחה אל ינא הנה ,םשד
 ילעהראשאוומ ץיווראה לאומש ׳הכ רקיה יליג ןב (גארטנא) תשקובמ
 ונינפל רשא "ןחבמה" רמג םדוק התע דרפתי אלש טילחי סערגנאקהש

 .םש ונלעוה אל יכ רצ יל רצו ,תונחמ יתשל הליהק םוש
 םימלש םגו םיבר ומיכסה יכ בתכ רבכ יכ םא ותלאש ד״ע ןכא

 רובעאו ךירצ ינא דומללו איה הרות ז״כע ,ותטיחשו טחושה לוספל
 .ב״ימכ םכחל ןיררבמ ןיאו תורצק ןילימ והזיאב אד השרפ

 העובשכ אוה כ״קת יאדוב יכ םא כ״קת טחושה רבע יכ ד״ע (א
 ןיא ד״נעל ז״כע ׳פ ק״ס ז״פ ׳יס מ״ח ך״שב ךורא רואיבב ראובמכ
 ,הז דצמ לוספ רבד ותואל ףא העובשה לע רבועה יכ חרכהב טילחהל
 םירפא די רפסב ךופיהה יתאצמ שוריפב תאז יתאצמ אלש דבלמו

 :ל״זו [א״י ףיעס ׳א ןמיס] גרעבמעלב שדחמ ספדנה ד״וי ע״שב אבומה
 טיווק אלב טוחשי אלש עבשנש טחושב ׳א ׳יס יבצ תראפתב בתכו
 ח״רפב כ״שמכ ותטיחש רוסאל יא טחשו רבעו להקהמ רכוחה ןמ
 הטיחשה ייהתש להקה ורזג אלש ןויכ ׳ב ׳יס ש״בתה ומע םיכסהו
 .׳וכו הטיחשה לע דשחנ אל הז ליבשב דבלב העובשה דצמ קר לוספ
 יכ םא א״י ףיעס ׳א ׳יס ד״י ע״שב ראובמכ להקה תנקת ד״ע (ב
 קר תידיחי תעד הוה אל ז״כע םירמוא שי ןושלב ׳ר ובתכ אל רבחמה
 םג ןכא ,ח״ל ק״ס םש ך״שה ירבדל טרפבו ,םינורחא יללכב ראובמכ
 ומיכסה ׳ב ׳יס ש״בתו ח״רפה רשאב טילחהל עובק דתי ונניא הזב
 י״קאב יולת הז רבדו שוריפב ורמא אלשכ הטיחשה רוסאל ןיאש

 .םשד ד״באגה םשארבו
 שיאל לוחמל הצר אל םכחהו םכח ינפל וניכס רסמ אלש ד״עו (ג
 ימגה רבד םויק תעינמ לע םימעט ינש שרפהל ונלפנ הזב הנה הזכ
 לוחמי אלש רמול ארתאד ארמל חכהו ןידה ע״שב םעטה יפלד ,הזב
 םש םירפא דיב קתעוה העבש תלחנ ׳ושתמ מ״כו הזה ןמזב ףא ול
 םויב השענ המ ןכא ,ולחמ רחאל אלו םיטחושל קרד ותודנל ה״ד
 .הדוגאה םשב ט״כ ק״ס [חי ׳יס] ך״שב אבוה רחא םעטמ וב רבודיש
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 תדובע תוריש םושל אלש םיכסמ ינא םג יאדוב ימצעל ינאשכו
 ןכא ,ב״יכ םינברה ונידידיכ גלפומ בר דגנ דגנתמש שיאל שדוקה
 .אנידל ד״עלנש ומכ בותכל חרכהה יתלאשנ [אל הז רבד] לע רשאב

 ינאש המ דצמ םגו יתוכדלו ידידל םיכירצ םניא תמאב הנהו
 ןימאמ ינניא תמאבו) ןמזה חכונל םיכלוההל רתוי חיינ תצק ריעצה
 ׳יהיש יליג ינב הזב םג םש ןותחתה לילגב םג שי יאדוב (ב״לדו תאז
 לא םינב בל בשיש םייח םיקלאל יתליפתו ,ךמסיחאלו רזעיחאל םהל

 .ומרכ ןמ םיצוקה רעביו תובא
 .ודידי שפנו הפיה ושפנ תואכ

 טחושה תא רוסאל בריס רשא ,רמייהסדליה לאירזע ׳ר תבושת
 ,םתניחבמ הירגנוה ינבר וקדצש החיכומ ,םישדחמה לש הליהקה תאו
 טאטשנזייא תא לאירזע יבר בזע רשאכ .לאירזע יבר דגנ םתמחלמב
 ונליצה רשא םשה ךורב" :הירגנוה ילודג וילע ורמא ןילרבל רבעו
 ,"םירפוס תורגא" ורפסב ,ססגרב לש הבר ,רפוס המלש ברה "ונממ
 אד" — :רמאש גרובסרפ לש הבר ,״רפוס בתכ״ה ויבא םשב רפסמ
 לקלק אוה ןאכ" — ״ןייז ןקתמ רע דריוו טראד ,ןעבראדרעפ רעטאה
 ותדמע תא ול חולסל ולכי אל הירגנוה ינבר ."ןקתי אוה םש —
 תוינוציקל תודוה קר .טספדובב ירגנוהה ידוהיה סרגנוקב תינרשפה
 םג םה .סרגנוקה ןמ ,רבד לש ופוסב ,אוה םג שרפ םישדחתמה לש
 שרד אוהש — תונברל ראנימסה ןינעב ותדמע לע ול חולסל ולכי אל
 תחלשמב היה אוהש תורמל .תיסקודוטרואה תודהיה תרגסמב םיקהל
 ראנימס תמקה דגנ תוחמל רסיקה ינפב בצייתהל הדמעש םינברה
 תחלשמב םתא דחי עיפוי אוהש ומיכסה אל םה — םינברל ימרופר
 .ידרח רנימס תמקה דעב היה אוה ירהש ,םמשב רבדיו רסיקה ינפב

 .אוהש רנימס לכל ודגנתה םה
 איצוהל חילצה אוה .ריהבו לק היה דירפצנאג המלש יבר לש ונונגס
 וירפס וכז ןכלו םוצמצה דוס תא םג עדי אוה .םיניוצמ דומיל ירפס
 לופלפה ירפסב ינרותה ומלוע רקיע תא האר אוה .תובר תורודהמל
 תיבל הכלה ירפס רקיעב בותכל ותוא עינה יגוגדפה ושוח לבא ,ולש

 .לארשי

 .וימיב הרותה ילודג — לארשי ילודג לש הבר הכרעהל וכז וירפס
 ןרדסו ןורשכ לעב הארוה הרומ םהינפלש ושיגרה םה אירבה םשוחב
 ילודג .םהילע ךומסל שיש הכלה ירפס רבחמל ותוא השועה —
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 תוחבשתו תולהת וילע םיפיערמ וירפסל תומכסה ובתכ רשא לארשי
 .וירוביח תאו שיאה תא םיללהמו

 .דובכהמ חרובו םולש ףדור .תוירבל חונ םדא היה פ״ג המלש ׳ר
 ורפסב .השק תקולחמב ךבתסנ ןכ יפ לע ףא .תובר תוקולחמ ענמ אוה
 םאטשרבלה םייח יברכ הכלה ןיאש םינינע המכב בתכ "םש ילהא"
 יברה ידיסח .ויסיג תוכלהב ,זנאצמ ר״ומדאה ,"םייח ירבד" לעב
 ואיצוה םה .תוצרמנ תוללקבו םיפודיגב המלש יבר דגנ ואצי זנאצמ
 רזעילא יכדרמ ברה רביחש "הבוח תמחלמ" .םיסרטנוק ינש ודגנ
 ׳ר ."יבצ יטוקל״ו ,(1885) — ה״מרת םילשורי — הדאממ רעבעוו
 םשב סרטנוקב םהל הנעו ודגנ תרוקיבה םע םילשה אל פ״ג המלש

 ."להואל הסכמ"
 שדיח אל אוה ׳ךורע ןחלוש רוצק" ורפסבש ודגנ ונעט וידגנתמ
 ,גיצנד םהרבא יבר לש "םדא ייח" רפסה תא רציק קר אלא ,םולכ
 רעבעוו רזעילא יכדרמ יבר לע המלש יבר בתכ הבוגתכ .הנליווב ןייד
 ר״ומדאה ,"זנאצב תומצע טקלמ" אוהש "הבוח תמחלמ" רפסה רבחמ
 :געלב ךכ לע ביגמ ,זנאצמ םייח יבר לש ודכנ םאטשרבלה המלש ׳ר
 אוה הזה גישמה לש ותרובגו וחכ לכ אלה ןויזב הז המ יתעדי אל"

 ."טקלמ אוהש המב קר
 המ שי ךורע ןחלש רוצקב .םיקדוצ םניא המלש יבר לש וידגנתמ
 םניאו םיריהבו םיטושפ האצרההו ןונגסה ."םדא ייח" רפסב ןיאש
 המואה .המואה אוה ןודינב קסופה ."םדא ייח״ב ומכ םילברוסמ
 המואהש הדבועה םצע ."ךורע ןחלש רוצק" רפסה תא השדיקו הלביק
 ול הכח רובצהש רפסה והז יכ םידע ףלאכ הדיעמ רפסה תא הלבק

 .ונוצר תועיבשל ותוא לביקו םייניע ןוילכב
 תליהק ןיב הצרפש הלודגה תקולחמב רשפל הסינ פ״ג המלש יבר
 לוק" לעב ץראווש ןהכה הדוהי םהרבא ברה ,הבר ןיבו סאסגרב

 ."הירא

 :בתוכ אוה סאסגרב תלהק לא הינפב

 .ק״פל ח״לרת םיבצנ ׳סל ׳ד םוי ראווגנוא י״הזעב"
 יכרדב םיכלוהה םיראופמה םידיגנה םילא ינב םילבוסמה וניפולאל
 בתכהלו םימיענ םייחל וכזיו םימלועה יחמ םימולש ףלא םירשיה
 ק״קב ןורושי תדע ילהנמ (םה אלה) ה״ה םימימתו םיקידצ לש ןרפסב

 .ו״צי סאסגערעב
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 וניתרות דובכל לבא ינושקב אלל יתאצמנ ינולאש אלל יתשרדנ
 רשא לכ תא תושעל אוה ביוחמ וב ׳ד תארי רשא לכ הנה השודקה
 דחאכ אוה ו״צי םכתלחקד ד״בא ןואגה ברה יכ עדונ הנהו וחכב
 ואצי יכ תועמוש ךכש םינזאל יואו ותקדצבו ותרותב ונינמז ינואגמ
 ביוחמ ינא תאזלו ודובכ תורמהל םכתלהקב ןודמו ביר ישנא הזיא
 ,הבעות ותלפת ונוצרב אלש ללפתי רשא ץ״שה יכ ,הרצקב םכעידוהל
 תאזל ,חרומו ררוס ןבכ הרוי ונוצרב אלש הרוי ומוקמב רשא הרומהו
 דובכ לע אנ וסוח קדצ ושקב םולש ושקב וערת אנ לא !יחא ולחא
 תולפתה לכ ךותב םכתלפת תא ׳ד עמשי הז תוכזב ׳ידמולו הרותה

 .םכדידי תכרבכ העושיו הלואג רפסב ונתוא ובתכיו בל ירשי
 ל״נה ק״קד ץ״מוד דעירפצנאג המלש
 לש הבר ןיב עלגתנש ךוסכסב םג ברעתה דירפצנאג המלש יבר
 המכ .ריעה בר לש שרופמה ורוסא דגנ טחשש ב״ושה ןיבל הנרובדנ
 םהיניבו ריעה בר לש ונימיל ודמעו וז תקולחמב וברעתה רודה ילודגמ
 חסונב הנרובדנ תליהק י״ע ספדנ ובתכמ — .המלש יבר םג היה

 :אבה
 ,הכלהב םינייוצמה םירעשב עדונה ןואגה ברה תבושת איה תאז"
 םתרקי" (ראווגנוא ד״באר) דירפצנאג המלש ה״ומ םיבוהאה וירפסב
 שיא אצמי הנמאנ הירקב ךיא ישפנ הבאד ןזוא עומשלו ,יתלבק
 אלו תאז ,ארתאד ארמד אנמרה ילב ב״ושב קוסעל יאה אלוכ ףוצחה
 אוה ןיידעו ,וב אחימ ארתאד ארמ קהבומה ןואגה ׳בכש אלא ,תאז
 תאזה תעב לכוא אלו ,הרשיה ׳ד תדעב תאזכ עמש ימ ועשרב דמוע
 לכו ,ש״כ לפלפל וליפא אדבעו ךהב צ״א ד״עיפלו .לופלפב ךיראהל
 תלבקד עדי תאז םגו ...יוכו הרוסא ותקידבו ותטיחשש עדי בר יב רב
 המר דיב השוע רשא ב״ושהו .ארתאד ארמ תמכסהב קר יולת ב״וש

 אימר תגשה רוסאב םג .ןודינב ש״כמו .אוה יודינ רב םיקסופ המכל
 ,השודק הליהקל יוארכ ונקתוהש להקה תקזח לע רבוע אוה םגו .וילע
 .רומאה לכ לע רבוע ףוצח יאהו .דחיב תויהל ב״וש ינש םיכירצש
 היהתו םעני םיעמושהלו .הצרי אל אוה לוגיפ תטיחש ותטיחש כ״או
 .םילבוסמה י״נבחא תושפנ תבוטל רבדמה ירבד בוט תכרב םהילע

 .דירפצנאג המלש
 ,ראוועוא לש הבר איצוהש ןידה קספ לע םג םתח פ״ג המלש יבר
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 תא הרוגידס ידיסח ומירחהש םרחה דגנ ,וניד תיבו ש״א םחנמ ׳ר
 :ןידה קספ חסונ הזו .תפצבו םילשוריב זנאצמ םייח ׳ר

 םטשרבלה םייח ברה ונרומ ןואגה דובכ דע תפצב ושעש המ לכ"
 תולטובמו תולטב תוללקהו תומרחה לכו ,ושע ןידכ אלש יאדו י״נ
 ןידה ןמ ושעש המו .ללכ םשור ושעי אלו שממ ןיאו רבשנה סרחכ
 .הזב ונמצע תא סינכנ אל התע תעל .תאזה הלבנה לע םהל השעייש

 ׳ד דובכ וללח רשא םתאטח תא םיברב ומסרפיו ׳ד לא ובישי םא
 הזה ןואגה םגו ןווע רפכי וימחרב ש״תי אוה ,םיברב ותרות דובכו

 .םלש בלב םהל לוחמי ונממ ושקבי םאש ובוטב ונעדי י״נ
 ונתעד יפל יזא םדרמב ודמעי ו״ח םא םלוא" :ןידה קספ ילושבו
 אל יכ ,תובדנ דוע םהל חולש יתלבל לארשי תיב לכ לע רוזגל יואר
 ידי קיזחהל אוה לודג ןווע הברדא אלא ,הוצמ הזב ןישוע ןיאש דבל

 .הרומחו הלודג הריבע ירבוע
 ,רומאכ ,הבר הכ תופירחב המלש ׳ר תא ופקת זנאצ ידיסחש תורמל
 .זנאצמ םייח יבר לע םרחה יאיצומ דגנ ותמיתח ףרצל ענמנ אל אוה
 ומולשל ללפתהל וברה ריעב תסנכ יתבב .הלח ח״לרת תנשב
 א״מרת תנשב .ופוגב דאמ שלח היה זאמש אלא ,הלבקתנ םתליפתו

 .וז הלחמ לע םג רבגתה אוה םלוא הלח בושו ותשלוח הרבג
 ורהנ בורקמו קוחרמ .הז לודג ןואג קלתסנ (1886) - ו״מרת ץיקב

 תא ול וקלחו והודיפסה םיבר םינבר .הנורחאה וכרדב ותוולל םינומה
 ליבשב אלא ,םיניידהו םינברה תרושב רבקנ אל אוה .ןורחאה דובכה
 תולחמב ותמ רשא הלא לש םירבקה חטש ןיב תורבקה תיבב לידבמה
 ירבקב" :שקיב הבש ותאווצ יפל תאזו םירבקה ראש ןיבו תוקבדמ
 ל״ז דירפצנאג ףסוי ׳ר ה״ומ יבא דצמ ,ינורבקת המש יל יתירכ רשא
 (1812־ב״עקת תנשב) הנש םיעבשכ יח לכל דעומ תיבל ינמידקה רשא
 ושעיו ."דוע ונרכזא רוכז יכנא ךא תמכ חכשנ רבקה םוקמ םאו
 םסרופמה ןואגה ברה נ״פ" :הבצמה חסונ הזו .םוצ רשאכ וינב ול
 דירפצנאג ףסוי ה״ומב המלש ה״ומ םירקיה וירוביחב ץרא יוצק לכב
 .ה״בצנת .ונבל ש״ושמ תבש תנש זומת ח״כ ק״ש ליל םוי רטפנ .ל״צז

 .הביתכל הצונ הקיזחמה די הקוקח הבצמה לע
 ש״א ריאמ ׳ר ימיב דוע ריעב ד״בארכ ןהכל לחה פ״ג המלש ׳ר
 אלימש ,ש״א םחנמ ׳ר םע םג וכשמנש הבהא תותובע ורשקנ םהיניבו

 .ויבא םוקמ תא



 לגיפש הדוהי ר״ד 86

 .ריעב תונברה אסכ בוש הנפתנ ש״א דוד ברה לש ותריטפ רחאל
 בר ןהכיש בושח וז תיזכרמ הליהקבש ורבס הליהקה ישנאו רודה ינואג
 ,םידיסח — הליהקב םינושה םימרזה םע ךולהל עדי רשא ,לודג ןואג

 לעב ר״ומדאהו "רפוס בתכ" לעב ,רודה ינואג .םיליכשמו םידגנתמ
 ,יוברעוו לש הבר לע וצילמה םירחא םינואג םגו זנאצמ "םייח ירבד"
 רמייהנאמ יבצ םייח ברה לש ותוישיאב .רמייהנאמ יבצ םייח ברה
 תואלמל ,תועדה לכל ,המיאתמה תינרותה תוישיאה תא ואצמ םה
 לכש דוע המ ,וב ולתש תווקתה לכ ירחא אלמל לכויו וז הדבכנ הרשמ
 ,("דנאלרטניא") הז ץרא לבח ארקנש יפכ ,ןותחתה לילגב תוליהקה

 .ראווגנוא תליהקב ברה לש ורבדב תובשחתמ
 הצחרה ריעב ,(1814) ד״עקת תנשב דלונ רמייהנאמ יבצ םייח יבר
 הבר ףירח ליפאק ׳ר לש ותבישיב דמל .היקבולסב רשא ןאיטשיפ
 ותבישיב דמל ןכ .ןילוח תכסמ לע ץ״בעי ישודיח לעב ,יוברעוו לש
 דמל ףוסבלו "הרות ירעש" לעב — וועל באז ןימינב ׳ר ןואגה לש
 רפוס השמ יבר ,הירעוה ינבר לודג לש ותציחמב גרובשרפ תבישיב
 יוברעוול רבע הנממ ,ףראדסלעטושב תונברב ןהיכ ."רפוס םתח" לעב
 ריע לש הברכ ןהכל לבקתנ ,ל״רת תנשב ,רומאכו ,היקבולסב רשא

 .ראווגנוא זוחמה
 בשיו ריעב םיגוחה לכ תבהא תא שכר רמייהנאמ יבצ םייח יבר
 לכ םע תפתושמ הפש אצמ אוה .תראפתבו דובכב תונברה סכ לע

 ,הליהקה הכלה ותנוהכב .ללכה ןמ אצוי אלל הליהקבש םיגוחה
 וילא ורהנו ריעב הבישיה תא להנל ךישמה אוה .הגשגשו הבחרתה
 תופירחב היה ודומיל ךרד .ויפ יחקל תא עומשל תואמל םידימלת
 דומיל עצמאב ,שרדמה תיבב עיפוה תחא םעפש םירפסמ .תגלפומ

 ."הירא לוק" לעב ,ץראווש ןהכה הדוהי םהרבא ׳ר ןואגה ,רועשה
 לעב ןואגה דמע .ואובב שיגרה אל ללכ ולופלפ קמועב יבצ םייח יבר
 עימשה לבוקמכו רועישה ידכ ךות .וישודיח תא עמשו "הירא לוק"
 :רחא לע ול הנוע יבצ םייח ׳רש אלא .תמייוסמ הרעה "הירא לוק״ה
 ךישמהו ותישוק ץרותת ,תופסותב וא י״שרב ינולפ ףד תינולפ תכסמב
 וידימלתמ דחאל "הירא לוק״ה רמא שרדמה תיבמ ותכלב .רועישב

 .ורוד ימכח לכ לע יבצ םייח יבר הלוע ותופירחבש
 ללכב ינרותה םלועב ועבט אציו המרב ותונבר תא גהנ אוה
 וילע ןעשנ לארשי תיב רשא ךוותה דומע היה אוה .טרפב הירגנוהבו
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 ותריטפ רחאל .השעמל הכלה תולאשב קוחרמו בורקמ וילא ונפו
 רתויב תדבוכמה תינרותה תוישיאל בשחנ אוה ,קיש ם״רהמה לש
 ברעתה אלו דובכהמ חרב אוה .וילא ונפ השק ןינע לכבש ,הירגנוהב
 בתכ .וילא ונפ םא אלא ,ותוליעפ תרגסממ וגרחש םייתליהק םינינעב
 לע .ותריטפ םוימ הנש םיעבשכ רחאל קר וספדנש םיבר םישודיח

 .דחוימ קרפב דומענ הלא וירפס
 יגהנמב גהנו — ״דגנתמ״ היה רעמייהנאמ יבצ םייח ׳ר ןואגה
 תולאשב ונפו ריעה ידיסח הליחתב ונממ וקחרתה ךכ םושמ .זנכשא
 םבר םע וגהנ םה ךכ אל ."םייח ירבד" לעב זנאצמ ר״ומדאה לא
 לואשל ילב ןטקו לודג רבד םוש ושע אלש ,ש״א םחנמ ׳ר ןואגה
 הארנ הירגנוה לש (דנאלרעביוא) ןוילעה לילגמ הזה שדחה ברה .ותצע
 :םהל בתכ זנאצמ יברה םלוא ,תודיסחה יכרד תא ןיבמ אלכ םהל
 הבהל שא אוה יכ ומע ויהת ןכ םדוקה םכבר םע םתייה רשא לככ"
 לע םג יבצ םייח ׳ר ןואגה בבחתנ זא ינמ ."ךרבתי םשה תדובעב

 .םהילע בוהא היהו ריעה ידיסח
 תא תאשל הכישמהו החתפתהו הכלה ראווגנוא תבישי ותואישנב
 ושמש וידימלתמ םיבר ."הירגנוהב תובושחה תובישיה תחא" :ראתה
 יבצ דוד ר״ד ברה ומכ םינברה ילודגמ םהמו לארשיב הארוה ירומ
 — ידארב םייח ר״ד ברה ;ןילרבב םינברל שרדמה תיב להנמ ,ןמפוה
 לודגו גארפ הריבה ריע לש ישארה הבר — דירפצנג המלש ׳ר דכנ

 לש הבר דלפננוז םייח ףסוי ברה ;םייניבה ימי תרישב םירקוחה
 .םילשוריב תידרחה הדעה

 ירמוש" לש ללוכה יאישנמ דחא היה רעמייהנאמ יבצ םייח יבר
 תקולחמה הצרפ רשאכ .םילשוריב "ריאמהו רפוסה תיב תומוחה
 רגניזלש ףסוי אביקע יברו "תומוחה ירמוש ללוכ" ןיב הלודגה
 אוה יכ ףסוי אביקע יבר לע םרח ללוכה ליטה הנממ האצותכו
 ואיצוהש ןיד קספב ."לארשי םרכ סורהלו לבחל הרז שא" סינכמ
 שדחה ףסוי תיב רפס תא ןיתמשמו ןידנמו ןימירחמ ונחנא" :קספינ
 ...תותמשו תומרח ינימ לכב — רגניזלש ףסוי אביקע ׳ר לש ורפס —
 םרחה לע ."םינימ ירפסו םיינוציח ירפס ראשכ הפירש ןועט אוה יכ
 יזנכשא םהרבא יבר (ידרפסה ישארה ברה) ישאב םכחה םג ומתח
 המכ וילע ומתח ןכו םיזנכשא לש ישארה ברה ךאבריוא ריאמ יברו
 תא וריכהש ,הירגנוה ינבר תא המהדתב הכיה םרחה .םינבר תורשע
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 תבישיב דמלו גרובסרפ דילי היה ירהש ותוריעצמ דוע ףסוי אביקע ׳ר
 ,םישדחתמו םינקתמב תח אלל םחול היה אוה ."רפוס םתח" לעב
 ׳ד תמחלמ םחלו םירפס המכ םסרפ .שודקה לבל םיאנקבש יאנק
 .תוצע ידבוא ויה םה .וז המחלמב םירבדמה ישארמ היחו תואבצ

 האנקהו האנשה יכ וניבהו ללוכה ישנא לש םהירבדל ונימאה אל םה
 ומתחש םרח דגנכ רבד תושעל ולכי אל םלוא םנורג ךותמ תרבדמ
 ,קיש ם״רהמה םג ברעתה הז בירב .םילשוריב םינברה ישאר וילע

 יבושחמ דחא לש ותדמע תא ןייצל יואר .ףסוי אביקע ׳ר לש ובר
 ,וירוענמ ורבחו ףסוי אביקע ׳ר לש וריע ןב - הירגנוהב םינברה
 שטאקנומב ברה ,םישדחתמבו םינקתמב ישאר םחול והומכ היהש
 הלודגה תקולחמה לע ול עדונ רשאכ .רפוס םייח ברה — טשפהדובבו
 ודיקפתב ,רמייהנאמ יבצ םייח יבר לא בתכמב הנפ אוה םרחה לעו

 :ללוכה ישארמ דחאכ
 .ה״לרת פ״ש ת״א םוי י״הזעב"

 י״נ יבצ םייח ׳ר ברה דובכ םסרופמה ןואגה ברה נ״יל ט״כוש
 .א״עי ראווגנוא ק״קד מ״רו ד״בא

 י״נ ג״רדהמ יתלבקש (היולג) לטראקה לע תודות ףלא ה״שדחא
 ׳יהי אלש יתרמאו רקש לבהש םארגעלעט לביקש תירחש חספ ברעב
 .הדות בישהל יתלוכי אל תודרט בורמו יב רקיש רשא הרפכ שיאל
 לבא וגרהל וצרש יל רפוס רשא תרגא ט״ויב יתלבק ר״הועב לבא
 םמש ובתכל ודחפיש םואנ םואנ םואנ קר תרגאה םייסמ דחפ בורמ
 רשא לטראק יתלבק לומתאו ."תיבה ץתונ" תרבחמ יתלבק ךכ רחאו
 י״נ (רגניזלש אביקע ףסוי ׳ר לש ונבל הנווכה) ׳ר ןואגה לש ונב חלש
 ול שיש הנכסמ ץוח (רגניזלש ףסוי אביקע ׳רל הנווכה) ׳רש בתכ םש
 רעצב ףתתשמ ינאש תישאר ירעצ לדוגמ רפסלו רעשל ןיא םירמוש
 ףתתשמ םגו (יימאלאק ק״דבא ש״ל ללה ׳ר קידצהל) ׳ר קידצה לש
 אוה םגו ירוענב ילצא דמל י״נ (ףסוי אביקע ׳רל הנווכה) ׳רש ינא
 םישדח ׳ג הז יתלבק רשאכ עדוי ׳דש םגהו לודג ילכ אוהו יריע ןב
 קר .תחא תוא ול יתבשה אלו המדקה לע יתלהבנו ...רפס לש םילעה
 האריש י״נ (ש״ל ללה ׳ר קידצה וימחל הנווכה) ׳רל בתכמ יתבתכ
 הלוחו שולח יכ תחא הרוש יל בישהו .קותשל רוסא יכ רבד תושעל
 ךירצ ןפוא לכב כ״עו השעי המו המואמ עדי אלש ותוא יתרעיצש
 ה״יא םילודג הזיא םע ץעייתאש יבלב יתרמגו .הז דגנב תושעל ןוקית
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 י״אב ולשמי יכה אלפ תאז לבא םנמא .תושעל המ תדכ חספ רחא
 וניתעדמ יאישנמ פ״כע הליחת םירבד לואשל ילבמ וניתנידמ ינב לע
 םירחהל חכ םחל שי יכה םרובעב ןוממ ץבקל קר םיאישנה יכה
 חולשל םגו פ״כע םיאישנה ינפ תולאש ילבמ ורפס םגו וניתנידמ ינב
 םאו םיאישנה יפ ולאשש םרט רפסה לכ ףורשל םלועה לכב םרח
 יל עידוהל לוחמי ינממ רבדה ריתסהו הליחתמ י״נ ג״רדה תא ולאש
 םתאש יתעד י״נ (גרובסרפ) ב״פד ןואגהמ םגו י״נ ג״רדחמ ודחכ םאו
 בותכל לכוי םישדח ינש דע תומרחה דימ לטבל םכניד תיב םע ובתכת
 וירפס ףורשלו ומירחהל יוארש וארת םתא םג םאו ויתונעט םכילא
 רבדב םינפ אשמ ןיא יכ ׳ד תאמ הכרב םכילא אוביו ןכ ושעת זא
 ול בותכא אל ו״ח ינא םג יכ תומרחה דימ ולטבי זא דע לבא ו״ח
 ןכ םיאישנה הפמ אצי רשאכ זאו םרחה רתויש דע תחא תוא ׳יפא
 אל םאו — ףקותב ד״יב םע ןכ בותכי י״נ ג״רדהש יתעד ךכ .׳יהי
 שורדל שקביש יתעד םגו .ורעצ לע ספתנ ינא יכ ינעידוי תדכ יתלאש
 נ״לב חלשא ינאו ותוא גורהל ו״ח וצרש רבדה תמא םא ןמאנ יפמ

 .י״נ ג״רדהל בתכמה
 .רפוס םייח ק״ה ת״שודה

 :םילשוריל רפוס םייח ברה חלש ףסונ בתכמ
 .ץה״לרת בקע בוט יכ י״הזעב"

 .םילשורי דניירפ ׳יבוט ׳ר קידצה ןיצקה ינברהל ס״טכו םולש
 רעצמ יכ הוצמ השע אלו יתלבק םילשוריב ׳ירורעש תודוא ובתכמ
 .ותעשרכ עשרל םלשי ׳ד ,השעא המ תאז לכבו .ילע ר״הל לבקש יל

 ותלעמל םגו םדא םושל יתבשה אלו ינעיגה םיבתכמ ןומה יכ עדיו
 ןואגה נ״יל בתכמ יתבתכ רבעה חספ לש ח״אב .ללכ בישא אל
 השועה .י״הזעב יתמות האריו הקתעה שקבל לכוי י״נ ראוואגנואמ

 .םינותחתב םולש השעי אוה וימורמב םולש
 .ש״דה ירבד

 רפוס םייח ׳קה
 םילשורימ םג .המוקמבו תקדצומ התיה רפוס םייח ברה לש ותיינפ
 ברה בתוכ — ותבושתבו ןודינב ברעתיש רפוס םייח ברל הינפ התיה
 םגו םדא םושל יתבשה אלו ינעיגה םיבתכמ ןומה יכ" רפוס םייח
 נ״יל בתכמ יתבתכ רבעה חספ לש ח״אב .ללכ בישא אל ותלעמל
 .ןודינב ותבוח ידי אצי אוה ותעדל הזבו — ״י״נ ראווגנואמ ןואגה



 לגיפש הדוהי ר״ד 90

 :ןלהלדכ יבצ םייח יבר לש ובתכמ רמתשנ הז ןינעב
 .ה״לרת חספ לש ח״א ׳ב םוי ראווגנוא הפ י״הזעב

 ,םילשוריב ותושעל האבה הנשל הכזי ןכ ותכלהכ חספ רודיס לסח
 ק״קד מ״רו ד״בא י״נ ׳ילא ה״ומכ ג״האמה ברה ידידי והינ אוה

 .סעידעה
 םיעברא חספב ראוד יב לע יתלבק םגו חספ םדוק ינעיגה ה״יג
 ךכל מ״החב ןיבתוכ ןיא יכ ןעיו השודקה י״א יינעל ץבוקמהמ ׳הז

 *...׳רמ *ח״יב רפס תודוא ׳בש המ הנה .םויה דע יתבושת רחאתנ
 לע ופקתב ראשנ םילשוריד םינואג םרחד אטישפד אתלמ הנה .י״נ
 ילודג אתלת ינה ורסאש המ ריתהל לוכיש והזיאו הז אוה ימו .רפסה
 יכ םא יכ ,י״א תועמב וקוליח לע אלא ושענ אל הרשפהו .רודה
 .ואטח אל וינבו ותשא םגו ,םרחב וניא אוה מ״מ םרחב אוה ורפס
 אל ימ יכ ,אכירצ וניאש הנשמ אוה ,רבדה םסרפאש שקיבש המו
 ררועל ןיאו ,הזב יד תעכו ,םרחה ריתהל םדא םוש תלוכיב ןיאש עדי
 אוהש ןויכ הנה ,ח״יב ׳ס ול חולשל שקיבש המו .שדחמ הקולחמ
 דחא רפס םגו םרחב אוהש רבד ותיבב ול היהיש הפ ימ ןיא ,םרחב
 תקולחמ רתוי ררועל ןיאו .הרובק ןיד וב יתנד םילשורימ יל וחלשש
 םיפוטע הלודג הרצב המה ה״אלב ה״ועב יכ ,םלשורי ישנאב שא
 .םיברתמ המש םירדהו ,םוי ידמ םיטעמתמ תובדנה ה״ועב יכ ,בערב
 םתויחהל רהמ םתבדנ ואיביש םעה ררועל דחא לכל הלודג הוצמו
 ׳יס ח״ואב ׳ייע .תווצמד ׳יגוסב ׳יפרוח ןל רדשש המ הנהו .בר םע
 םייח ול ׳יהי ׳המו הזימרב אמיכחל ידו תוכיראב הזב סש המ ה״מ
 ןורבשב חנאנו ורשאב ץפחה ׳וחה שפנו הרוהטה ושפנ תואכ םלשו

 .םילפכ ק״הות ןובלעו םילשורי ןברח לע םיינתמ
 רעמייהנמ שריה יבצ םייח ׳קה
 תליהקב תונברה תא שרי ,ןאטיאג םחנמ והילא ברה ,בתוכמה
 תונברב ןהכל אב אוה םגש ןאטיאג שריה יבצ ברה ויבאמ סאידה
 ברה ."רחבנ ףסכ" לעב — ןאטיאג טידנעב ךורב ברה ויבא ירחא וז
 םימסרופמה םינברהמ דחא היה ותחפשמ סוחיל ףסונ םחנמ והילא
 לולא ד״כב רטפנ .הנש ג״מ ךרעב תונברה רתכב שמש אוה .הירגנוהב
 ,הנידמב םיבושח םינבר םע םירשקב דמע .םינש ה״ס ןב ,ב״סרת

 שדחה ףסוי תיב *
 .רגניזלש ףסוי אביקע ׳דש *



 ראווגנוא 91

 ,״םהרבא להוא״ ,״קחצי תיב״ ,״רזעלא די״ ת״וש ירפסב רכזנ אוה
 בישמ״ו ,"הדשה יקרפ" ,"קרוש עטנ" ,"רפוס בתכ" ,"ןימינב תלחנ"

 ."םירבד
 לעב גרובסרפמ ברה םע דחי ,רעמייהנאמ יבצ םייח יבר ,רומאכ
 .תקולחמהו בירה תא טיקשהל ולדתשהו רבדב וברעתה ,"רפוס בתכ"

 ודימעה רפוס ברהש דע םילשוריב שחרתמה לע עדי אל יבצ םייח יבר
 .םירבדה לע

 שטאקנומ לש הבר לא ראווגנואמ ברה בתכש בתכמה םג וינעמ
 וגרחש תורחא תוליהק ינינעב ברעתהל ענמנ ומצעבש ףא .ללכה ןינעב
 .ללכה ןינעב הלועפ לכל הבושק התיה ונזא ,אוה ותליהק תולועפמ

 .ק״פל א״לרת להקיו ׳ד םוי ראווגנוא הפ ר״הזעב"
 ישפנ דידיו ׳ד דידי והינ יאה תוצידב גוחי רשא תוצמה גחל ךומס
 םירמוג ןיא יכ ללמל ןיא ויחבש תא ללוכה םכח ללוהמה ןואגה ברה

 ד״בא י״נ רפוס םייח ה״ומ רפוכה לוכשא רפוסו םכח ללהה תא וילע
 .א״עי שטאקנומ ק״קד מ״רו

 לוחמי רכו רכו הוצמ רבדל חירטהלו וינפ תולחל יתאב ה״שדחא
 ויניע םכחו ובל לע רבדלו אוהה שיאה רובעב חולשל ת״כעמ אנ
 השענ המ םדקומ י״ע ינעידוהל לוחמיו רשיהו בוטה תושעל ושארב
 ׳יהי ודובכו ירבדל שאונ רמאי לאש ותקדצ ברב ינחטבומו הז ןינעב

 .ותחרט לע לוחמ
 יכ ןעיוו הכולמ ריעב השענ המ ינעידוהל ינממ בוט ענמי לא אנו

 בוט ענמי לאו לארשי ילודג ראש םע םש ׳יה ותלעמ יכ יתעמש
 תואכ ןיליגו הודח ול ׳יהיו ןילימב ךיראהל תעכ ןיא ז״וזו וילעבמ

 .ותבושתל הפצמו ת״שדה נ״הוא שפנו הרוהטה ושפנ
 .א״עי תולילגהו ל״נה הפ הנוח רעמייהנאמ יבצ םייח ק״ה

 עיפוהל הכירצ התיהש םינברה תחלשמל ןווכתמ ראווגנוא לש הבר
 תרכומ הדעכ םיאריה םידרחה תרכה רשקב םירשו ךלמה ינפב
 ןוגראל תדחוימ תרגסמ םיקהלו םיארי לש תוליהק ןגראל תיאשרה

 .(56 ׳טעב האר) ונמתח רבכ הילעו ,הז
 ברעתה ,םיובלטייט אפיל ט״וי איננח יבר ר״ומדאה־ברה תיינפ יפל
 תליהקב הצרפש תקולחמב םג ה״הלז רמייהנאמ יבצ םייח יבר
 הליהקה" םשב תדרפנ הליהק םיקה ,וז הליהק ישנאמ קלח .טעגיס
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 םייח יבר .הלשמ בר הל הרחבו "תידרפסה תיסכודוטרואה תיאמצעה
 :הז ןינעב בתוכ יבצ

 .חרק ׳ג ק״פל הרותה ןרק מ״ורת ראווגנוא הפ ה״ב"
 ה״ומכ םישודק לש ןנב םסרופמה לודגה ןואגה ברה נ״יל בר םולש
 יפולאלו לילגהו טעגיס ק״קד מ״רו ד״בא י״נ ב״ט אפיל ט״וי איננח
 ודחי םלוכו המרה ותלעמ יפכ שיא שיא ל״נה ק״קד הליהק ישאר

 .ןמא הכרבל
 קלחל האצי תקולחמה רשא לע דאמ יל רצו יתלבק םכבתכמ
 יכנא םלועמ יכ לואשל םתישקה ינממ םתלאשש המו ,םכתליהקב
 יכרד ןיא םגו יכנא םולש בהוא יכ תקולחמב ימצע סינכהל חרוב
 לדוגמ ה״ועב יל עדונ םגו יכרע ךמ יתעדי יכ תוצוח לוק עימשהל
 תמאב םירמאנש ףא ינומכ ינע לוקל ןיעמוש ןיאו הברתנש תוזעה
 המ תמאה דיגהל תרפועו לידבב יתאב ,תרדענ תמאה ׳יהת לבל םלוא

 :ד״נעלנש
 טחושה תטיחש רוסאל להקה יפולאו ברה דיב תושר שי םא הנה
 תושר שי יכ רורבו טושפ הנה ,להקה יפולאו ברה ןוצרמ וניאש
 ךירצ הנידמ אוה דועו ט״ס א״לר ׳ס מ״וחב ראובמכ םתטיחש רוסאל

 לבא .םדובכ לע ולחמ וישכעש קר ריעה םכחל וניכס איבהל טחושה
 ןייעו ברה תושר ילב טוחשל רוסא יאדווב ודובכ לע לחומ וניאש ימ
 םהש ןויכ םידגנמה ורמאי םאו .םש ד״וי קלח םהרבא תירב ת״וש
 ,ברהל עומשל םיביוחמ ןיא בוש ע״פב להק השענו הליהקהמ ודרפ
 ריתה ימ דועו ,ןתטיחשמ לוכאל ןירוסא ברהל םיעמושהל פ״כע אדח
 ןמז וב ןיאש ןיפתושכ םהש ל״ייק להק אלה ?הליהקהמ קולחל םהל
 תויהל וגהנ רבכ יכ םאו ,הז תא הז ןיפוכ םגו קלחל ןילוכי ןיאש
 ׳יהד םיזנכשא להקו םידרפס להק ונייהד אנד תמדקמ תוליהק יתש
 ןירוסאו םינוש םיגהנמד חכמ הז ,ומצע ינפב בר הליהק אדח לכל
 אנד תמדקמ ׳יה הזו ודדוגתת אל םושמ דחא ד״ב תחת תויהל
 םהל שי להקה לכשכ לבא ,תולודג תוליהק ראשו םאדרעטסמאב
 םינבר ילודג םישורפה וריתהש המו קולחל ומאשר ךיא דחא גהנמ
 אנידמ יאדו הז ,ןעגאלאענהמ קולחל םיאשר ןעסקאדראהש ונתנידמד
 י״פע ודסייתנש םיגהנמ םינשמ םהישארש עודיכ אוה בויחו ירש
 םיביוחמ קר קולחל ןיאשרד דבלב אל כ״ע הרותה ףוג ןכו הרותה
 ק״הות תד י״פע םיגהנתמ הליהקה בורש םכתליהקב לבא .ןכ תושעל
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 כ״או םידרפסכ םיללפתמ הליהקה לכ אלה יקלחל םהל ריתה ימ
 רוסיא םהל םגד אטישפ כ״או קלחל ןיאשר ןיא ןיד י״פע יאדו
 קפקפל ןיאד רורב חזו ברה תושר אלב אוהש הטיחשמ לוכאל רומג

 רבכ םהמ וניתנידמד ינבר לכ ומיכסה רבכש דוע אלו .ללכ הז לע
 םע רבחתהל רוסא יכ םה םייח הנדוע רשא םחמו םייח ונל וקבש
 ושענש תונקתב םיצור ןיאו תדה ירמוש הרובחמ םישרופש םישנא
 ורמאש ףא םהמ שרופש ימו וניתנידמד ינבר ילודג תומכסה י״פע

 ליפהל םיצור המה מ״מ אנד תמדקכ קר םולכ תונשל םיצור ןיאש
 ליצהש םיסנ ה״בקה ונל השע םחידי לעש תדה ירמושד הרובחה תא
 סערגנאקה ילעב תא ןיקיזחמ המהו סערגנאקה ילעב תדעמ ונתוא
 ד״ויבו ח״ואב קיש ם״רהמ תבושתב ןייעו הריבע ירבוע ידי ןיעייסמו
 ולעה םכידגכנש דצה םכתלהקב כ״עו ,הברה רבדה הזב ךיראהש
 ןיא המה קר אמשב קיידל ןיאו םידרפס עדיגנעטשטסבלעז ןתומש
 םתחנש (תונקת) ןעטוטאטש סנואיטאזינאגרוא תונקת לבקל םיצור
 םיקיזחמ המה (לשממה) עדרעהעבה תחת םיחנומ המהו ,ךלמה תעבטב
 כ״או ,אווקסוטאטש ילעב לככ המהו סערגנאק ילעב הריבע ירבוע ידי
 טחושהו .םהמע רבחל םימש תארי ול שיש לארשי רב לכל רוסא
 ירבד לע רבוע אוה תורוהל וא ,טוחשל םהל ךליש הארוה לעב וא

 יפכ םיקי אל רשא רורא ללכב המהו ,הנידמהו םינברה תומכסה
 יכ ובתכש ףאו ,הליבנ ותטיחש אליממו ,הרותה לע םש ן״במרה
 ןוחצנה תדמ ה״ועב מ״כמ ׳ד יאריו ח״ת המכ םכידגנכש דצב שי
 יתלבק יכנא םגו ,תמאה תא םיאור ןיאו םירוע םישנש םהילע הרבג
 ןואגה ירבדמ קתעה חלשו קידצל םסרופמ ח״תמ בתכמ רבעה עובשב
 הרות ןידל תייצל ךירצד םיתמא וירבד הנה עוועניש ק״קד קהבומה
 תושעלו קלחל ןילוכיש םהל ריתה אל אוה ו״ח לבא ,א״לבזו א״לבזב
 עדונ אל םגו ,םסרופמ קידצ ןואג לע תאז בושחל הלילח הרות ןיד דגנ
 וניתנידמ ילודגמ ושענש תונקת י״פע תונקת ושע הליהקה בורש ול
 רוסא הרות ןידמ הז יאדוו הזמ םישרופ המהו תיבה קדב קזחל
 לע דאמ יל רצ יכ יל בתכש ח״תל יתבשה יכנאו ,םהמע רבחתהל
 תוסרוקיפאהו תועמהש התע ה״ועב יכ םשה אריו ח״ת ןיב תקולחמה

 דומעל ץימא רשק תושעל ובבלב ׳ד תארי רשא לכ ןיכירצ הברתמ
 ןרק םירהל דחאתהל ןיכירצ קר המודמה דובכ לע תוארל אלו םדגנ
 אלש ףאש ׳ד האריו ח״ת לכש ינחטבומו ותעד לע דומעל אלו הרותה
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 הזב אטח יב הארי ומצעבש הרותה תובז ול דומעיש תמאה תא האר
 קפס םוש ילב חטב רמוא ינא אנידל ארדה ,המילש הבושתב רוזחיו
 וא טחושה לכו ,םהמע רבחתי אלו םהמ קחרי ושפנ רמוש לכ יכ
 ותארוהו ותטיחשו ולש תורשכ תקזח דבא םהל ךליש הארוה הרומ

 .םהמ קחריו תמאה לע הדוי יל עמושה לכו אנידמ ןירוסא
 לכ בבל ׳ד ךפהיו םכיניב םולש השעי אוה וימורמב םולש השועהו
 תוואכ םולש בלב ונוצר תושעל תחא הדוגא םלוכ םהל תושעל לארשי
 ק״הות לוטיב לע םינתמ ןורבשב חנאנו בתוכה םכבהוא שפנו םכשפנ

 .הבר הבהאב םתוחה םילשורי תומחנל הפצמו ,םילפכב
 הפ הנוח רעמייהנאמ יבצ םייח ק״ה
 תורמל .תיעמשמ דח יבצ םייח יבר לש ותעד התיה וניארש יפכ
 רשואת םאש עדי אוה ,תורחא תוליהקב השענב ברעתהל ונוצר יא
 תידרחה תרגסמה לכ תא טטומל רבדה לולע ,תפסונ תידרח הליהק

 .בר הכ למעב המקוהש תיצראה
 :הז ןינעב יבצ םייח יבר לש הדיחיה תוברועמה וז התיה אל
 הזו דחא ול ררוב הז) א״לבז תוררובל ומיכסה םיגלפה ינש רשאכ
 ישילש םדאב דחי רוחבל היה םירומא םיררובהו (דחא ול ררוב
 ררובה היהש ,היצילאגבש אלקיד ריעמ ןיידה ןעט םהיניב עירכיש
 ררובב הצור הניא הליהקה יכ תידרפסה תיאמצעה הליהקה דצמ
 לש (להנמה דעוה) "ןואיסימק סגנורהיפכרוד״ל ףופכ היהיש ישילש
 יכ ךייר קחצי ׳ר דמע השארבש הירגנוהב תיסקודותרואה תודהיה
 תחא ריעכ איה הנידמה לכו הנידמה ינבר לכ לע אוה ודחפו וארומ
 קזחומ רישע" :׳ז ק״ס ד״י ׳יס מ״וחב א״מרב ראובמו ,הז וינעל
 ןילוספ הנידמה ינבר לכ ,ןכל "וריעב ותוא ןינד ןיא וריעב םלאל
 תא איבהל טעגיס תליהק לע תופכל שיו הז וינעב םינייד תויהל
 תונקתב םיקיזחמ םינברה :תפסונ הנעט .היצילאגמ ישילשה ררובה
 םנוצרו םיסקודוטרואה לש תיצראה הדוגאה ונייה ׳ףאסכאדאהטרוא"
 הצור תיאמצעה הליהקה רשאכו הנידמב טולשת תאזה הדוגאהש
 ץראב םינברה לכ הנידמה ינבר ויהי תיזכרמה הדוגאהמ שורפל
 ןודינב ןודל םה ןילוספו רבדב םיעגונ המהו תאזה תונגראתהה דע
 ק״קדבא ןמדירפ קיזייא קחצי ברה ,טעגיס תליהק דצמ ררובה .הז
 תשולש ינפב הלאה םינועיטה תא איבה ,טעגיסב ררוגתהש ,זאהדערינ
 ברה ,שטאקנוממ ברה ,גרובשרפמ ברה :הירגנוהב םינברה ילודג
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 ןודינב ןודל םירשכ הירגנוה ינברש תיפרגלט ובישה םלוכ .ראווגנואמ
 ...הז

 ברה לש תפסונ הינפל ראווגנואמ ברה לש תטרופמה ותבושת וז
 :ןמדירפ

 .ק״פל ו״מרת זומת ׳ו םויל רוא ראווגנוא הפ י״הזעב"
 קיציא ה״ומכ ׳וכו ג״האמה גלפומה ברה ידידיל בוט לכו םולש
 א״עי זאהידערינ ק״קב םיארי להקד בר י״נ ןאמדעירפ קיזייא

 .טעגיס ק״קב תעכ ררוגתמה
 הנח ,דימ ובישהל יתרהמו ,בירעמ תלפת ןמזב יתלבק ובתכמ
 יכנא התע םלוא ,ןרמוא ינבר םירשכד יתבשה רבכ םארגעלעטב
 תונקת) ןעטוטאטש סנאיצאזינגרואה ולבקי םא ׳יהי ת״דהש האור
 הז אלה ד״בב ת״ד ז״ע ךייש יכו המת ינא הזב .אל םא (ןוגראה
 ,םייח ונל וקבש רבכש םהמ םילודג םינבר האממ רתוי וקספ רבכ
 לבקל ׳ד תרותב ןימאמה לארשי שיא לכ ביוחמש םייח ןיידעש םהמו
 הז םאש ורמא ׳יפבו (ןוגראה תונקת) ןעטוטאטש סנאיצאזינאגרואה
 .םהילע לבקלו ףוסאל םיאריה םיכירצ ,הליהקה ינב לכב ולכוי אל

 יאדוב כ״או ,םתארוהו םתטיחש רוסאלו הליהקה בורמ דורפל םילוכיו
 יאדו ,םיארי תוליהק ראשכ ןעטוטאטש סנאיצאזינאגראה ולבקש דצה

 ןיאור םא ןיביוחמ ןכש ,הליהקה לכ תעדב ׳יה אלש ףא ואשע ןידכ
 סונכלו תונקת תושעל םמצעב םילוכי ,םיצור הליהקה ינב לכ ןיאש
 הזיאו ,בורה המהש כ״שכ אל טעומ ׳יהי ׳יפא ,ןעסכאדאהטראה תחת
 .וניתנידמד םילודג םינבר האממ רתוי ומיכסהש המ לטבל לוכי ד״ב
 לבא ,ש״יע טעומה לע ׳יפא לח םתנקתד בתכ קיש ם״רהמ תבושתבו
 ינפל הז תתל םירוסא ןעסכאדאהטראה להקב ןמצע סינכהל םיצורה
 ינאו ,הז לטבל םחכב ןיא הטיש דחב ורמאי ד״יבה לכ י׳פאו ד״ב
 יבמופב יתרמא ןכו ,הרות ןיד הזב ןודל םהל רוסאש חטב רמוא
 וצר אלש ורמא המה ךא .אנהכ תחפשממ הפ ׳יהש םיחולש ינהל
 תונעט המ יתלאש אל יכנאו .םינינע ראשב ת״דל קר קלחל ו״ח
 ז״ע םירבד ראש וא ןוממבש רבד הזיאל יתימידו ,םהל תועיבתו
 לבא יבתכמב ראובמכ א״לבזו א״לבזב ד״ב ינפל דומעל ךירצד יתבתכ
 ,ד״יב ינפל דומעל םהל רוסא (ןוגראה דוסי)גנוריטאטשנאקה לע ןודל
 םדוקה ד״ב ירבד לטבל לוכי ד״ב ןיאו ןודל ד״ב םושל רוסא םגו
 ואשעש המ טרפבו ,הפ וניא הזו ןינמבו המכחב לודג כ״א אלא
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 ןירוסא ז״עש חטב רמוא ינא כ״או ,רהרהל רוסא ז״ע אתלימ רדגמל
 הזיא םחל שי םא קר הזב תורוהל ןיידל רוסא םגו ד״ב ינפל תמעל
 ראשו (ערה ןושלב) ר״חלב וא ןוממ ינינעב (תועיבתו תונעט) ת״וט
 יאדוב ז״עו ,א״לבזו א״לבזב ד״ב ינפל דומעל םיביוחמ ז״ע םירבד
 ףוג לעו — ןידה הטי ו״חש האריו הרותב גלפומ בר םוש דשחנ אל
 ד״ב ינפל דומעל ןירוסא ׳לטבל וא גנוריטאטסנאקח םייקל םא ןידה
 םהל יתבתכ רבכ יכנאו .חז לטבל ח״ת וא ד״ב םוש תב חכ ןיאו
 םידגנתמה תטיחש רוסאל םילוכי ברה ףוריצב להקהש יתקספ ט״המד
 הז לעש יתבשהו .ןידדצ ׳ב עמוש ילב ןיד קספ יתישעש ילע ומערתהו
 תועיבתו תונעט לעו הז לע רהרהל רוסא יכ תונעט עומשל ךייש אל
 לטבל ןתעיבת רקיעש האור יכנא וישכע לבא .ימצע סינכא אל םהלש
 ןיאו רהרהל רוסא יאדוב ז״ע ,וניתנידמ ילודג י״פע השענש תונקתה
 חזב תושעל ,ושארב ויניע םכחה התעו הז לטבל ד״ב םושב חוכ
 ורמאנ םירבד לכ ןיא םלוא הזב רבדל ה״ועב שי הברהו ,ןידכו תדכ

 .הביתכב
 לילגהו חפ הנוח רעמייהנאמ שריה יבצ םייח ק״ה ותת ירבד הלא

 .(הצילמהו הביתכה עור לע אנ לוחמי הלילב יתבתכ ןעי)
 תוכמסש ךכ לע דמוע לבא תינינע תוררובל םיכסמ ראווגנואמ ברה
 אוה .ןוידל ללכ דמוע וניא הז אשונו הנוילע איה תיצראה ןוגראה
 ןיב היה אוה ךכיפל .א״לבזל םוקמ הז ןינעל ןיאו קפס לכל לעמ

 לבקל םישרוד םה ובש השדחה הליהקל יולגה בתכמ לע םימתוחה
 סונמ היהי אל ,ודעלב יכ םיאריה לש יצראה ןוגראה תונקת תא
 קר .לארשי תיבל המוקת היהת אל זאו סערגנאקה תקוח תלבק ינפמ
 הסחמלו ןגמל היהי ןעוטאטש סנואיצאזינאגראה לש הלאה תונקתה
 י״ע וררשואש רחאל זועו ףקות שי הלא תונקתל .תידרחה תודהיל

 .הלא תונקת לע רערעל םלועבש ןיד תיב ףאל תוכמס ןיא .ךלמה
 "אווקסוטאטש" לש תוליהקה דגנ םג תופירחב אצי יבצ םייח יבר
 ופרטצה אל הלא תוליהק .סרגנוקה תובקעב וגלפתנ אלש תוליהקה —
 ינפלש ןתודחא לע ורמש םה .םיסקודוטרואל אל םגו "םיגולואינ״ל
 השלש הירעוהב ויה התעמ ."ווק־סוטאטש" םשה ןאכמו סרעוקה
 ,ןיסקודיטרוא ,םיגולואינ) תויללכ ,תוימרופר ,תוידרח :תוליהק יגוס
 איה תדרפנ הליהק םיקהל תפסונ הצובק התצר רשאכ (ווק סוטאטש
 ,תושדחה תוליהקל "םידרפס" םשה ןאכמו .תאז תושעל הלכי אל
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 ףא תפסונ תליהק םיקהל ולכי "םידרפס" הארקנש תרגסמב ןכש
 תוליהקל ופרטצהש םידרחה .תידרפסה הדעל רשק לכ הל היה אלש
 ויה אל לבא ,תויגולואיגה תוליהקב וריכה אל תויסקודוטרואה
 רוסיא ואיצוה םה ."ווק סוטאטס" לש תוליהקב םג ריכהל םינכומ

 .ילעהראשאוו תליהקב הררועתה היעבה .וז הליהקבש םיטחושה לע
 :אבה בתכמהמ הארנש יפכ ,יבצ םייח יבר םג היה םירסואה ןיב

 ...דכו ילעהראשאוו ריע ישנא ׳וכו םיבוטו יפולא דובכל"
 תכה לש ב״ושח רוסיא וינעב םתלאשב הפיה םשפנ ינעגה םתרקי
 ?םתבצחמ רוקמו םירבדה ואצי ימ ןטבמ אווקסוטאטש ארקנה רחאה

 שרופמה רבדב רתיה דצ דוע ׳יהיש תעדה לע תולעהל דאמ אלפתא
 םתטיחש תא ולספו ,רוסיאל ןרעוא תנידמ ינואגו ילודג לכמ אצוי
 יכ רומאל ׳ד רבד אשמ לקהל האירב וגש םיבר יכ לעו לארשי רב לכל
 אלש תוליהקמ ןתוא לצא שמשמה הזכ ב״וש יחבזמ םג לוכאל רתומ
 םיארקנו סערגנאקה יקוח ולבק אלש ףאו תדה ירמוש תירבב ואב
 ולעפי אל יכ ונימאי ןכל רוסיאה הארי לב םשפנ כ״ע אווקסוטאטש
 דומעת אל הרמא השודקה הרותהו הזכ ב״וש יחבזמ ולכאי םא הלוע

 םריהזהלו םשירפהל לארשי לכ לע לטומ בויחה כ״ע ךער םד לע
 ובלב ׳ד תארי ץמש דוע רשא שיא לכ כ״ע הזה ללוכ רוסיא ילכאממ
 רשאכ תשרב ו״ח דכלי אלש ידכ תשק יוחטמכ םהמ קחרתהל ביוחמ

 .םימותח םיקידצה יתפש

 .בתכמה לע ראווגנוא לש הבר םג םתח ,רומאכ

 תליהקב הצרפש הלודגה תקולחמב םג ברעתה יבצ םייח יבר
 :ובתכמב םירווחומ תקולחמה יאשונו סאסגרב

 .ק״פל ח״לרת םיבצינ ׳ד ׳ג םוי ראווגנוא הפ ת״הזעב"

 םיפולא םידיגנה םינרותה יידידי ייבוהאל ארקא םולש םולש
 םיוולנה לכ םע סאסגערעב ק״ק ןורושי תדע להק שארב םידמועה
 תשלושמ הכרבב דחי םלוכו וחבש לדוג וללהמ יפכ שיא שיא םהילא
 .ןמא םייחל רתלאל םיקידצ לש ןרפסב הבוט (המיתחו הביתכו) ח״וכו

 ינטב זגרתו יתעמשו ינזאב עמשנ יהנ לוק יכ ינולאש אלל יתשרדנ
 להקב אוהש תומכ האנ הלהקב הוהתנש קלחל האציש בלה לדוגמ
 ימצע סינכהל יתיצר אל יכנאו םינש הזיא רבכמ הז] .םכלש שדוק
 אלש םגו תוצוח ילוק עימשהל יכרד ןיא םלועמ יכ הז וינעב ןירשופב
 עקתשי יכ ,יתרמא םגו ונילע טפושו רש שיאל ךמש ימ ילע ורמאי
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 אלש דבלב הז אל יכ עמשנ בורקמ הז םלוא ,ןולדחי תולקהו בירה
 דובכ חור תרומל אוהו הקולחמה הברתנ הברדא אלא ,בירה עקתשנ
 (םיברה וניתונועב) ר״הועב תעכ יכה ואלב אוהו םכלש ד״בא ןואגה
 ךירצו ,(ןעיווב ןיעב השק חותינ רבע סאסגערעב לש הבר) שולח שיא
 (ימצע תא) ע״א יתאצמו תושחל תע ןיא בוש יתרמא ,בלה תבחרה
 תוכירא םכתא רבדלו המרה םכתלעמ תא ררועל רבדב ביוחמכ תצק
 לוטיל ךירצ ןיא חיכומו שרודהש ונינומדק ימופב אלגרמו .תורצקו
 דחא) א״וא לכ יכ םימשהמ (הז לע) ז״ע הוצמו השרוה רבכ יכ תושר
 םכתושר יתלב םכילצא אובל יבל ינאלמ כ״ע ,ורבח חיכוהל (דחאו
 םכתליהק יבשוי ישנא בור וא לכ עמשנה יפל אלה םכינפ תא חיכוהל
 ה״זעב אב אל ןיידע םישדחה םכמ שדחה חורו ׳ד יארי ילעב המה
 אל םאה ,םכבר דובכ תא תורמהל הככ םתישע עודמ ,םכלובגל
 יהי (הכרבל םנורכז ונימכח ורמאש) ל״זחאש המ םתחכש וא םתעדי
 ד״בא ומכ םסרופמ ןואגו לודג שיאל טרפבו םימש ארומכ ךבר ארומ
 ץראמ םירמזמ םיררושמ םע ןזח לבקל םכדיב התלע עודמ םכלש
 .םכלש ד״בא ןוצר דגנ וירוענ ימימ וכרד ונעדי אל רשא םיקחרמ
 רוש תואובת ׳יעו םינזחה דגנ וניתובר ילודג ושיערהש המ עודי אלה
 ל״ז זנאצד ןואגה ברהו .ז״ע הלוגמ החכות תינעת ׳סמ רוש רוכבב
 תחא הליהק חיכוה ז״י ןמיס (׳ב קלח) ב״ח "םייח ירבד" ת״וש ׳סב
 הנווכה) איימאלאקד ןואגה ברהו .םירמזמו ןזח םהילע ולבקש לע
 ףד (׳ד קלח) ד״ח לכשה רמאמ ורפסב (ןייטשנטכיל ללה ברה ןואגהל
 עומשלמ תוארטרטל ךליל בוט רתויש ףוסבל קיסמו הזב ךיראה ו״כ
 ירבד ורמאנ (הזב אצויכ) ב״ויכ לעש רמוא ינאו .שודק םוקמב תאזכ
 יכ םאו "םכדימ תאז שקיב ימ ינפ תוארל ואובת יכ" איבנה ׳יעשי
 םישדחה תכ דגנ טועימה ערב םרחבו וזל וכירצה תוליהק תצקב
 ןוצר דגנ אוה ימ עדונ אלש שיא לבקל לבא (הלהקמ) רהאקב םיצורש
 םישדחתמה תכמ אריל ןיא רשא םכתומכ האנ הליהקב ד״בא ברה
 ינשוב הזב ארתאד ארמ תורמהל תאזכ עמש ימו ילילפ ןוע יאדו הז
 ךלילמ ומצע דירפהל ךירצ ,ארתאד ארמ ,םסרופמ ןואג בר םכמ ינא

 דובכו הרותה דובכ לוליח ךל ןיאו םיררושמו ןזח ליבשב ס״נכהיבל
 ןואגה ברה דובכ ליפשהל ןטש השעמ אלא הז ןיא ,הזמ לודג םשה

 .אתעד יאהמ ןלציל אנמחר ארתאד ארמ
 ןייד לבקל םיצורש םכתליהקב תחא תכ שי בורקמ יכ יתעמש םגו
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 יכנא יכ םאו םכלש ד״בא ןואגה ברה ארתאד ארמ ןוצר דגנ דחא
 אוה יאדובו םהילע לבקל םיצורש וחיש תאו שיאה תא יתעדי אל
 םא ףאש חטב רמוא ינא הז (םוקמ לכמ) מ״מ (םכח דימלת) ח״ת
 תורוהל ול רוסא (םוקמ לכמ) מ״מ גלפומ ח״תו םיזרא הבוגכ אוה
 ויתוארוה לכו ונוצר דגנ (ןכש לכ) ש״כ ,ותושר ילב ברד ארתאב
 ינב שאר) ג״הבר תא יתשמשו אילט אניוהדכ אנעדי אדבועו .םילטב
 הצחר ריע)ןאיטשיפ ץחרמב ומע יתייהו ל״ז רפוס םתחה לעב (הלוגה
 לילגב אוהש יתדלוה םוקמ (הירגנוה םהה םימיב — היקבולסב שפונו
 .םש ד״בא ל׳יז ףירח לפאק ה״ומ ןואגה ירומ םש זא ׳יהש ,יוברעוו
 הלאש (תבש ברעב) ש״עב ל" ז (ירומ ינודא יבא) מ״אא תיבב עריאו
 וז הלאש תורוהל ונממ שקיבו ודימלת כ״ג ויהש ג״הבכ ינפל אבו
 רמאו יוברעוול חולשל קיפסמ ןמזה ןיאו (תבש ברע) ש״ע אוה יכ
 יעיבכ הלאש תלוז ותושר ילב ברד ארתאב תורוהל ול רוסאש ג״הבכ
 (הלוגה ינב לכ שאר) ג״הבכשר ויהש ג״הבר םא יזח קופו .אחתיכב
 ויה ילוא (קפס ילבש) ס״לבש ףא ברד ארתאב תורוהל הצור ׳יה אל
 (המכו המכ) כ״וכ תחא לע (ןכ םא) כ״או תושר ול ןתונ ׳יה הזמ עדוי
 דגנ וא תושר ילב הארוה םוש תורוהל ׳יהיש ימ ׳יהי ןיידל רוסאש
 םכילע לבקל םכנוצרש ברה ותואב ינא חוטבו .ארתאד ארמ ןוצר
 םש הרוי אל יאדובש תמאב ׳ד אריו ח״ת תמאב אוה םא ןיידכ
 םכתלעמ לבקי תאז לכב רשפא םאו ...ארתאד ארמ תושר ילב הארוה
 .הרוסא ותארוה ׳יהי (ןימאהל יל השק הזו) םירענ הזיא תצע י״ע
 ׳ד תאריו הרות יבהוא םכלוכ י״הזעב יכ םתעמש רשא םתא כ״או
 השובכ האנש הזיא וא האנק תמחמ םכיניב רבג ןטש השעמ קר

 רשב ו״ח ואיבת אלש םכב ינא חוטב (םוקמ לכמ) מ״מ תאזכ תושעל
 ומצע רהטל שקבמ ובבלב ׳ד תארי רשא שיא לכו ...םכתיבב לוגיפ
 םיבוט םישעמו הבושתב ןידה םויב ה״בקה ינפל אובל ותלוכי יפכ
 המ אלו םוקמל םדא ןיבש תוריבעל קר ינהמ אל הבושתהש עודיו
 ונילע םיאבה) ל״עבה םישודקה םימיב ואובת ךיאו ,ורבחל םדא ןיבש
 םכבר דובכ תא םתירמה םא ה״בקה ינפל ןנחתהלו ללפתהל (הבוטל
 םכבר תא וסייפת .םכישפנ יחתו ילא ועמש האריו הרותב לודג םדא
 המהש םמצעב םיעדויש םישנא ןתוא טרפבו בלהמ םיאצויה םירבדב
 ןינעה לכב םכבר לוקב עומשל םכמצע לע ולבקתו הצע ותואב ויה
 רבעשל ודובכ לע םכל לוחמיש םכברמ ושקבתו םתיועש המ ןקתלו
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 ברב ינא חוטבו ,ונוצר דגנ ו״ח דוע ורמת לא האלהו םויהמ קר
 ודובכ תא םתלפשהש המ םכל לוחמיש י״נ ןואגה ברה םכבר תקדצ
 םתא רשאכ ולוקב עומשל םיצור םתא םלש בלו תמאבש הארי םא
 םכילע שדחתש חטב םכל חיטבמ יכנא הז תוכזבו תושעל םיוצמ
 לש ןרפסב ומתחתו ובתכתו םיכורא םייח תונש תכרבו הבוט הנש
 הברתיו םלש בלב ונוצר תושעל תחא הדוגא םלוכ ושעתו םיקידצ
 םכבהוא שפנו םכשפנ הוא רשאכ דאמ הגשי םכתירחאו הרותה דובכ
 לעו םילשורי ןברוח לע ןנואתמו םינתמ םיידי ןויפרב בתוכו תמאב

 .הבר הבהאב םתוחו םילשורי תמחנל הפצמו םילפכב ק״הות ןובלע
 רעמייהנאמ שריה יבצ םייח ק״ה
 .ל״נה ק״קב הנוח
 .ראווגנוא לש הבר לש םימתהו רוהטה ויפא לע דיעמ הז בתכמ
 םרוג י״ע ךכל שרדנש ילב הליהקה ישנאל ובתכמ תא בתוכ אוה
 ריעה בר לש ובאכ תא באוכ אוהו ליאוה םהילא הנופ אוה .והשלכ
 אל םלועמ אוה יכ םא .הרות לש הנובלע ךכב האורו סאסגערעב
 רבוע בירה רשאכ לבא — ותליהק לוהינמ םיגרוחש םינינעב ברעתמ

 ברעתהל ושפנב זוע ביהרמ אוה ,לודג הרותהו םשה לוליחו לובג לכ
 בשוח אוה ךכב — ךורבו הבהאב םירמאנה רסומ ירבד םהל ףיטהלו
 ריזחהל אליממו ריעה בר דובכ לע ןגהלו ,בירה תא טיקשהלו עיפשהל

 .הנשויל הרטע
 ותוחקפבו הליהקה ימרז לכ ןיב רשגל ול רזע רוהטהו ןידעה ויפא
 לע בוהא תויהלו ותליהק תומילש לע רומשל עדי — ,הב ןייטצהש
 הרשע שש .ריעב הרותה דומיל תמרהל תובר השעו לעפ .םיגוחה לכ
 שפנהל עסנ רשאכ .ראווגנוא ריעב תונברה אסכ לע חז ןואג בשי הנש
 רטפנ ,הנשב הנש ידמ תושעל ליגר היהש יפכ — ריעל ךומסה םרכב

 .ו״מרת זומתב ז״יב ימואתפ ןפואב
 םינברה םתחונמ םוקמ ואצמ ובש לודגה להואב רבקנ אוה
 הדוהי ברהו) ,ש״א דוד ׳ר ,ש״א םחנמ ׳ר ,ש״א ריאמ ׳ר :םימדוקה

 :ותרח הבצמה לע .(ש״א
 ןונבלב רשא זראה םיעורה ריבא לארשיב לודגו רש תרובק תבצמ"

 .רעמייהנאמ יבצ םייח ה״ומ בגשנו קידצ םלוע ןואג
 ל״צז הדוהי דוד ה״ומ ןב ונתליהקב מ״רו ד״בא

 ל־א תרותב הארה ותרובגו ריבגה םילייח
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 לארשי ןבא העורו הנומא ויה וידי
 ל־א יררהכ ותקדצו ותמאו ורשי

 לארשי ינבל דמל ותחכותו ׳ד רסומ
 הרותה ימ לע להנ םישדק ןאצ ונאצ

 הרות ירעש ומל חתפו םגיהנה המכחב
 ארונו םויא יפנכ לע יד־ש לצב גנעתי

 ק״פל ו״מרת זומת ז״י ליל םימש ותמשנ התלע
 ה.ב.צ.נ.ת

 ברהו ןיד תיב שארכ דירפצנג המלש ׳ר םיניידה ושמש וניד תיבב
 הדוהי לארשי ברהו אדורב ןמלז המלש ברה ,הטענב ףלוו ןושרג
 המלש ׳ר ןואגה ינתח ויה םינושארה ינש) .םינייד — ןנאמלטימ

 .(דירפצנאג
 ,דלפכייר ךורב ברה ,׳הקזח׳ תיעב הררועתה בוש ותריטפ רחאל

 רבכ רבעב ןויסנה ןמ ,םרב .ברה ןתח ותויה ףקותב תונברה תא שרד
 ןיאש ,ריעב רחבנש בר לכל רסמנש תונברה בתכב הליהקה השיגדה
 הכרעהכו יוציפכ .ומעטמ אבש אוהש ימל וא ברה ינבל הקזח תנעט

 .ריעה יניידמ דחאכ דלפכייר ךורב ׳ר רחבנ — רטפנש ברהל
 תוישיא ושפח הליהקה ישנא .בר אלל הליהקה התיה םייתנש
 הבר ,וועל רזעלא ברה לש ותוישיאב האצמנ איהו תדבוכמ תינרות

 .דחא הפ ודיקפתל רחבנש ,להיוא לש
 ,היקבולסב רשא יוברעווב — ט״צקת תנשב דלונ וועל רזעלא יבר
 ירעש" רבחמ ,וועל ףלאוו ןימינב יבר ןב ,וועל הימרי יבר ויבאל
 התיה וז ."חקור ןמש" ת״וש לעב — חקור וועל רזעלא יבר ןב ,״הרות

 ץראה ינואגמ דחא היה הימרי יבר .הרות ילודג לש תראופמ החפשמ
 םיבושחה םירפסהמ אוה ,ח״ב ,"הימרי ירבד" ם״במרה לע ורפס —
 תודהיה חילשכ ,ףסוי ץנרפ ךלמה ינפל דמע םיימעפ .הכלהה תורפסב
 ירמוש לש םילודגה םימחולהו םירבדמה ישארמ היהו ,תידרחה
 רורא" :לוקב ארוק אוהש ךות סרגנוקה תא ובזעש הלאמו ,הרותה
 הפרטצה אל תאז לכב "הלאה םיאטחה בשומב הפ ראשי רשא שיאה
 ."תיסכודוטרוא״ה הכשלה ,רמולכ "תדה ירמוש" תרגסמל ותליהק
 םינקתמהו םיסכודוטרואה ,רמולכ ,הדיחא הראשנ להיוא תליהק
 ׳ר רטפנ רשאכ .תונחמ ינשל הגלפתנ אל איהו ,תחא הליהקב ואצמנ
 אלמיש וועל רזעלא ׳ר ונבב וריצפה — ד״לרת תנשב — וועל הימרי
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 יבר טרפבו ויבא תא דיפסהל ופסאתהש םינברה ילודג .ומוקמ תא
 יבצ םייח יבר ,שעלעסמ "םייחה רורצ" לעב ןיילק אקלעמש לאומש
 השקבל ופרטצה טאמראידמ שטיוד דוד יבר ,ראווגנואמ רעמייהנאמ
 הרות ץיברה ףא .רחסמב םג קסעו הרותב לודג היה רזעלא יבר .וז

 .םיברב

 הליהקהמ דרפיש וועל רזעלא ׳ר לע וצחל ליהיואב ריעה ידיסח
 .םתשירדל דגנתה אוה םלוא תדרפנ הליהק להיואב םג םיקיו תיללכה

 הבר :םהו !םידיסח םלוכו לארשי ילודג המכל ונפ ריעה ידיסח
 ר״ומדאה ,םיובלטייט הדוהי לאיתוקי יבר ר״ומדאה — טגיס לש
 גורוד לש הבר ,םאטשרבלאה אגרש לאקזחי יבר — אווינישמ
 וריתהו םידיסחה דצל ודמע הלא .לקנרפ לאומש ברה ר״ומדאה
 ברו טחוש םע תדרפנ הליהק דסיילו תיללכה הליהקהמ דרפהל םהל
 ףסוי השמ ׳ר תא ,ברל הליהקה הלבק א״נרת תנשב) .םשפנ תוואכ
 ירהש הקזח תנעט ףסוי השמ יברל התיה טגיסמ ברה ןב םיובלטייט
 םידיסח להק" הארקנ תדרפנה הליהקה .(להיואב בר םדוקמ היה ויבא
 תאו ,הליהקה תא רסא ,וועל רזעלא יבר ,ריעה בר ."םיסכודוטרוא
 .הלודג ןיי תישעת התיה להיואב .םהלש תונייה תאו טחושה תטיחש

 וילאש ,להיוא ריעה ברו תדרפנה הליהקה ןיב הלודג הבירמ הצרפ
 ילתפנ ׳ר להיוא להק ישאר יבושחמ דחא .םירחא םינבר םג ופרטצה
 ׳ר אקארק לש הבר לא הנפ ,וועל רזעלא יבר ,ריעה ברב ךמת סיורג

 :ותבוגת וזו הז וינעב רפוס ןועמש

 ח״לרת תנש אקארק ה״ב"
 הפי ןונשו ץורח גלפומה ינברה ינבכ יביבח ידימלתל הכרבו םולש

 .י״נ סיורג ילתפנ ר״הומ םדידיה ןיב דידיו םידיסחה ןיב דיסח ראת
 תשקב תוצמ ןעמל ךא ...ץוחמו תיבמ תוחרט ילבח ףקומ םויה ינא
 יתישעש ךעידוהל הלאה םייתורושב יתאצי תמאה תבהאו םולשה
 ה״ומ םישודק לש ןנב קידצה ןואגהל יתמתחו ךיתחטבה רשאכ
 הבוט ךל קיזחהל יואר הזחא ינאו ...טעגיס ק״קדבא אדוי לאיתוקי
 אלו הקולחממ הבוט האצי אל םלועמו תקולחמב קיזחמ התא ןיאש
 יל בישה ז״ע .םולשה אלא לארשיל הכרב קיזחמ ילכ ה״בקה אצמ
 ק״קד ברהמ ךורא בתכמ יתלבק ...הארת וכותמ הפ הטולה בתכמ
 ןואגה ברה םהירחאו וירבד תא אלימו וירחא אב אוהו בונאשק
 השמ ה״ומ םינואגה ובתכש המ יל ורדשו י״נ ןערעדאמ אדוי ה״ומ
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 דחא הפ םלוכ ראווגנוא ק״קדבא ןואגהו (טסוה ק״דבא) וואזערב
 ןואגה ברה לע םימערתמו ינולפ ק״קד ׳ידיסח להק ןימי לע ׳ידמוע
 םהלש תונייה רוסאל הדמה לע זירפהש המ דוחיבו תינולפ ק״קדבא
 וירבדל שוחי ימ אכוח תמאב אוהו ותנידמל ץוחמ עידוהלו בותכלו
 קתע רבדל הרושה תלקלקמ האנש ודובכ תליחמב השע המכחמ אל

 יבוהא התאו ...לארשיב וברי ותומכ ץ״כ א״רהומ םימת קידצ לע
 יואר רבדב ׳יולת הניאש הבהא ברהל ןמאנ בהוא התא תמאב םא
 םכתלהק ד״בא ק״שנב ןואגה ברה לש ובל לע םירבדב ריצפהל ךל
 לספנ ׳יהי המל רדה ץע ירפ תמאב אלה הז רבדב ופרע השקי אלש

 — ה״ועב ןטש השעמ אוה לבח לבח ומטוחמ הלעמל הנטק תיזזחב

 ץוחבמ יכנא השודק הליהק ללכמ ׳ידיסח להק דוריפ הקולחה ףוגבו
 המואה לש תודחאהו לארשיל תודחאה הבוטו האנ המכו הז ןינעב

 לכ) ז״כ םלענ אלו דחא ׳ד וניקולא ׳ד ה״בקה לש ותודחא לע תודע
 הבע ונטק םהבש ןטקה רשא ןרגנוא תנידמד לארשי ינואג ילודגמ (הז
 ס״לב םימש םשל ואצי קלחל הזה רבדה לע םשפנ ורסמו ינתממ
 הארנ םא םג םתצע עומשלו םתרזג לבקל ונא םיכירצו (קפס ילב)
 הוכת אלו םימכח ירבד עומשל בבלב ןתי בוטה ׳ד ...הריתס וניניעב
 ׳יקולא ילותפנ ורמאי םנמא ,שקעו לתפנ םתוא וארקי אלו םתלחגב
 הלעמה םורב ךנרק ׳ד היבגי ...םתא ינא זאו םתו רשי שיא תלתפנ
 ג״הב ןועמש ק״ה ונבל בא תבהא ךבהוא שפנו נ״ואכ הלודגלו הרותל

 .אקארק ק״קדבא ל״ז רפוס ט״רהמ

 הנוע ךכ לעו ותרזע שקבו קיש ם״רהמ לא םג הנפ וועל רזעלא ׳ר
 :ק״יש ם״רהמה

 :ק״פל ח״לרת בקע רדסל ׳ה םוי קשיוו ץחרמ הפ ת״יהזעב"

 ׳הומ ת״שכ הרותב גלפומה לודגה ברהל בוט לכו םולשהו םייחה
 .א״עי לעהיוא ק״קדבא י״נ וועל רזעילא

 אלו קשיוו ץחרמ הפ וניקולא תיב ןברוח םויב יתלבק ובתכמ
 םירבדה ןמ התע דעו זאמ רעצ יל ׳יהו וירחאלש םוי דע ויתחתפ
 לבא יתעד עידוהלמ ימצע ענומ יתייה התע דעו םכתליהקב ושענש
 וקב ינא ןיאש םנמא םאו יתעד ועידוהל דאמ י״נ ותלעמ קחדש התע
 קזחלו תואופרב קוסעל הפל יתעסנו דאמ שולח םדא יכנאו האירבה
 יאוב דע הבושתה רחאל יתיצר אל ה״יפאו םירפס הפ יל ןיאו יפוג
 ןתינש רוסיאה לש ןידה ףוג לע י״נ ותלעממ יתלאשנש המ לע יתיבל
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 דע ינאו ותוא וריתה םינואג תצקמו םירחא םינואג י״ע םג ותליהקב
 טושפ רבדה ףוגבו רתיה אלו רוסיא אל עדוי ינא ןיאש יתבתכ התע
 ורכמנ אלו ןיפתושכ םה רוביצהד תובושת הזיאב ראובמכ יניעב אוה
 ןיאשר הקולח ןיד הב שיש הליהקב ה״הו ...הזל הז ודבעתשנ אלו
 ט״יבמה ש״מ ופוסב ג״כ ק״ס ד״נק ׳יסב א״גמב ןייועיו אנידמ קלחל
 הקולחה וינע איבה מ״וח קלחב ה״הלצז ס״תח לעב ןואגה ןרמ םגו

 ...אנידמ ז״כ ׳שודקה ץראב נ״כהיב ןינעב

 תוכלמה ורשאו ומייק רשא גנוריטאטשנאק לבקמש ימ התע ש״כמו
 םימסרופמ םינואגו םיקהבומ םינברשכ ש״כו ...קלחל ןיאשרש ה״רי
 ידי ןמ וטלמנו ע״פב הליהק ושענ םיארי םידוהי הברהו *הזל ומיכסה
 םהירבד םימכח ונתנ אל מ״מ הז ךייש אל ותליהקבש םאו םיעשר
 םיצורש להקהב תוחמל ןילוכי ןיאש אנידל יל הארנ כ״עו ...םירועשל

 .הקולח ןיד וב שי םא קלחהל

 :ןלהל קיש ם״רהמה רמוא הינש הבושתבו

 ראשו ןייה רוסאל להקהל חכ שי םא ינשה ןינעל אובנ התעו"
 םידרומה ינינע רוסאל חכ שי םיברלד ה״כ ׳יס ףוסב ראובמ םירבד
 רוסאל חכ שי םיעשופו םידרומל אקווד ראובמ פ״כעו ...םיעשופהו
 וניצמ אלו םיעשופ אלו םידרומ אל םניא כ״א קולחל ןיאשרש ל״נהלו
 אל אתמד ברהו ןהלש תא רוסאל ריעה יבוט םילוכי ויהיש ג״הכב
 הזבו ׳ירוסיאמ ישורפאלו אתלמ רדגימל אלא רוסאל לכויש וניצמ
 .ג״ל ׳יעס ח״כר ׳יס ד״ויב ל״יקדכ הנקת תושעל ןילוכי להק וליפא

 ׳ינינע ראשו תוקדצה לבא ,יתעד יתבתכ רוסיאה ןיד ןינעל הז לכו
 ןיד םהל שיו רשפל ןיכירצ יאדווב הקולחה י״ע הליהקה דיספמש
 יתבתכו ז״כ הבושת ישיש קלח ל״צז ס״תחב ראובמש ןיעכ הז לע
 ינא ןיא לבא רתיה אלו רוסיא אל עדוי ינא ןיאש יתרמא ז״עו ,יתעד
 יכ יכרד הז ןיא םירסואה םינברהל בותכאש ש״מ םגו ו״ח עירכמ
 לכוי ותעדמ ןיבמו םכח אוה י״נ ותלעמו יתעד ולבק רמוא ינא ןיא
 יל ןיאש יל ןמאיו הזב תלעות י״נ ותלעמל הארנ םא םהל בותכל
 אלא יתבתכ ישעמל יכלהל אלו תאזה תכל אלו הזה תכל אל ׳יטנ

 ןואגה ,טסוח ק״קדבא קיש ס״רהמ ןואגה ,טגיסמ ןרעדאמ אדוי ׳ר ןואגה *
 םידיסחה תליהק רבח ץ״כ ילבא ׳ר ,ראווגנוא ק״קדבא רמייהנאמ יבצ םייח ׳ר

 .להיואב תיסכודוטרואה
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 יהיו לארשי ןיב םולש תופשי ׳דו תואור ויניעש המ אלא ןיידל ןיאש
 .ש״ודה ודידי ירבד ומע ׳ד

 .אוועזערבמ קיש השמ ק״ה

 ובר לא הנפ להיוא ריעה בשות היהש קיש ס״רהמה לש ודימלת
 לש טחושה תטיחשמ לוכאל ול רתומ םא הלאשב קיש ם״רהמ
 כ״עו תכרוע תידרפסה הליהקהש הוצמ תדועסב תידרפסה הליהקה
 הזה רוסיאב ימצע סינכמ ינא ןיאש רבכ יתבתכ הנהו" ...ובר הנוע
 ןמ אלו ןירסואה ןמ אל ינא ןיאו רתיה אלו רוסיא אל וב רמאל
 ...הרואכל לוכאל ךל תורוהל םא התע ךתלאש לע םנמא ןיריתמה

 וא ׳פ יבר אוה יאדכ ןנירמא ןנברדבו ןיריתמ שיו ןירסוא שיד ןויכו
 ד״ויב ב״מר ס״וסב ך״שה ש״מכ קחדה תעשב וילע ךומסל ינולפ דיחי
 תוששח דוע הזב שיש ש״מ יפל ש״כמו קחדה תעשכ אוה הוצמ ךרוצו
 שיו ד״נע יפל הארנ ךכ ךל ריתהל שי יאדווב ןהילע תששח רשא
 םינבר ויה ,קיש ם״רהמה תמועל ."ת״יהזעב וילע ךומסל םוקמ ךל
 תטיחש לע להיוא לש הבר איצוהש רוסיאב וכמתש רודה ילודגמ
 ,טעגיסמ ןואגה לש ורתיהב וחיגשת לאש" ,םידרפסה להק לש טחושה

 תדוגאב וסנכנ אלו ,אווקסוטאטש הליהק איה טעגיס םג אלה יכ
 הכשלל הפרטצה טגיס תליהקש ינפל היה הז לכ) םיסכודוטרואה
 םג לחש גוליפמ האצותכ ,איה םג הפרטצה ןכמ רחאל .תיזכרמה
 הליהק םיקהו הליהקהמ ומצעב רזעלא יבר גלפתה ו״מרת תנשב .(הב
 .ראווגנוא ריעה ברל לבקתנ הבש ח״מרת תנשל דע ,ולשמ תידרח

 אלמל ,טספהדוב הריבה ריע ברל םג רחבנ ראווגנואל לבקתנש ינפל
 אל אוה לבא .ו״מרת תנשב רטפנש רפוס םייח ןואגה לש ומוקמ תא

 .טספהדוב תונברל תכלל בריסו הריחבה תא לביק

 תיפוסה ותבושתל המילש הנש הניתמה טספהדוב תליהקש וינעמ
 ריע לש תונברה תא לבקיו ותעדב ךלמיש הוקתב וועל רזעלא יבר לש

 תלבק ינפל .יטלחהו יפוס ןפואב וז תונבר החד אוה םלוא ,הריבה
 :אבה בתכמה תא םהל חלש אוה ,ראווגנואב תונברה

 ז״מרת רדא ׳ו הוצת ׳ד לעהיא ה״ב"
 עדמהו האריהו הרותה יגלפומ םיפולאה דובכל בר עשיו ט״כוש
 לארשיב םאו ריע ק״קד םיבוטו םישאר שודק םע יעושו יבידנ

 .הלס םכרמשי ׳ד א״עי לילגהו הראופמה ראווגנוא

 ןינעב רורב רבד יתאמ י״נ םתלעמ תלאש לע בישהל יתרבד לע
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 הדעה יחולשמ שלשו םעפ יתדבכתנ השודקה םכתליהקב תונברה
 דחא בלב יכ םיעושה הלא תחטבהב י״שה תראפתלו שארל תדמועה
 םתקושתו ,ימכש לע הרשמה תתל םיצפח הליהקה ינב לכ תחא הדעבו
 תוברב רוזחת הנשוי לע הרטעו אסכה ןוכי ידי לע םבשוחב הלודג
 המהו ,ירבד לוקב עומשל םינוכנ שדוק םע לכו ,םידימלתב לובגה
 םינברה םילודג םוקמ תואלמל יוארו ןוגה שיאה הז ,ויחי םתנומאב
 םתדבא לע המחנ ןואצמיו .םינפל םש ויה ע״נ םימסרופמה םינואגה

 .םשה ישנאמ םישנא ריחב ונאצמו ונשקב םרמאב הלודגה

 םימעפל ועדת לבא ,׳יוצרה םכתלעמ תנווכ יתרכהו יתיאר הז תא
 ארקהל ול ומרג םינוש םירקמ ךאו ומצע םש ונניא םשב םדא ראותי
 ועבט תא בטיה ראב עדוי רשאכו ,תוצוחו לבת ינפ לע דבכנ םשב ול
 הז !הז אוה םימשה ןמ אל ןה ורמאיו וילע והמתי בורקמ ותוהמו
 שיא ךא יכנא יכ הככ לע י״נ םכתלעמ בל ריעהל יבבל עינה רבדה
 ךליל יחכב ןיאו .אקושב אכיא רזעלא המכו םיניבה שיא אלו ינוניב
 םימש תכאלמ הכאלמה לגרל הלהנתא יטאל קר תואלפנבו תולודגב
 תבהא דצמ תנעשמה דונת ןפ הגאדהו ,תוירבה חור תחנל יתנעשמ לעו
 םג לכמ בוהא תמאה יניעבו ,תוירבה חכ דגנ םימעפל תדמועה תמאה
 םכתליהקבש י״שה םידבכנה םיחולשה תחטבהב יבלמ םכסוה אוה

 .םישקבמ םתא התואו םיבר הרותה ירחושו תמאה יבהוא

 יכ רורב רבד רמאל ידצמ רוחיאה תביס י״שה םכתלעמל עדונ ןהו
 קזחל הכ דע ינרזע יכ ׳ד ךורבו יניע דגנל התיה הפ הליהקה תבוט

 לארשיב תראפתלו םשל תויהלו דומע לכות ןעמל י״שה יתליהק יקדב
 לודגה רבדב ןנובתהל יל ןתינ שפוחו תורוסא אל ידי התעו .ידעלב םג
 יכנאו יל םתישעש ברה דובכה לע הבר הדות םכל עיבהל יננהו ,הזה
 רשא יאנתב הראופמה םכתליהקב תונברה תודבע ילע לבקל ןכומ
 לאקאטארפה קתעה יל ואיבהש ׳יש ךרעה ירקי םיחולשה םע יתינתה
 תודבע לובסל ילע רזגנ ׳יהי םימשה ןמ םא יל ומישת חויר יכ
 עיסקאדאטראה תבוטל ק״הותו ,׳ד ןעמל תאזמ דבכ אשמו הריתי
 םכתלעמו םוקמה ףילחהל ינוצר יפכ לובסלו תאשל לכוא ,הנידמהד
 ףסכ עצב אלו המודמה דובכ אל יכ ,םחטבמ יב םושל ולכות י״שה
 ורבע ,שונאב אוה חור לבא ,תחא לגר ףכ ךרדמ ףא יתוא ועיניו ודיני
 לארשי דובכו ק״הות דובכו ׳ד דובכ םירהל יתקושתב יתונש בור
 םייחל יתוא וימחרב ׳ד רוזגי ימי תיראש לע סוחאו לומחא הז המל



 ראווגנוא 107

 ידבעל דובעלו תרשל שפנו בלב יננה יברקב יתמשנ דוע לכ ץרא ילע
 ירבד) ..."םכדבכמו פ״נהוא ת״שדהד לארשי דובכלו םימש דובכל ׳ד

 .(םכישפנ בהוא ,םכתרות םולש שרודה
 ושרפ םידיסחה יכ העדיו ותליהקב וביר תא העדי ראוועוא תליהק
 תא לבקיש לכה ושע תאז לכבו רומג "דגנתמ" אוה יכו — ותליהקמ

 .ראווגנואב תונברה
 רזעלא יבר רבע ויאנת לכ תא לבקל התואנ ראווגנוא תליהקש רחאל
 (££¥£א£03£0) "געשולנגא" ןותעה .ראווגנואל ,ז״מרת תנשב ,וועל
 ׳ר לש ותדירפ תא טוריפב ראתמ 1887 תנשמ 14 ׳סמ ןוילגב
 ריעב השדחה ותנוהכ םוקמל ותעיסנו לעהואב ותליהקמ וועל רזעלא

 .ראווגנוא
 תואמ ולהקתה ץרמ שדוחל 29־ב יכ רתיה ןיב בתוכ ןותעה
 לש הדירפ תכרב רחאלו ריעה בר לש ותריד ינפל ריעה יחרזא
 םיחרזא תואמ תיולב ברה אצי ,היריעה תלהנה רבחו הליהקה ישאר
 רובעב .ראווגנואמ דחוימ ןפואב האבש שיא 50 תב תחלשמה םהיניבו
 ברה אשנ םוקמב .וינפב רמשמה עידצה - לשממה תיב ינפל ברה
 .תבכרה תנחתל הכרד תא הכישמה הדובכה לכו םירצק הדירפ ירבד

 לש ותושרל לשממה הדימעהש תדחוימ תבכר ותילמפו ברל התכח םש
 ראווגנוא ריעל הכרדל תבכרה האצי הדירפ ירבד ירחא .ותילמפו ברה

 .ברה לש השדחה ותנוהכ םוקמ —
 םישרפה תגולפ לש דובכה רמשמ — הנחתל תבכרה העיגהב
 ןיתמהו הנחתב ףסאתהש לודגה להקה לכ .וינפב עידצה ול הניתמהש
 תיולב ברה ,"!ריעה בר ונרומ וננודא יחי" הרידא הגאשב ץרפ ואובל
 הכולהתה שארב רשאכ תבכרה תנחת תא אצי תורכרכ 70 לש הילמפ
 תיב רצחל ברה תילמפו םישרפה תגולפ עיגהב .םישרפה תגולפ הדעצ
 ןיתמהש יקצוהל הלב רמ ריעה שאר ותכרב תא אשנ ,לודגה תסנכה
 ףוסב .תסנכה תיב ךותב וירבד תא ברה אשנ ןכמ רחאל - .םוקמב
 תא ,הירשו הלשממה תא ,ןושארה ףסוי ץנרפ ךלמה תא ךרב וירבד

 .טרפבו ללכב הליהקה תא ריעה יחרזא ,ריעה שאר
 הב ופתתשהש תיגיגח ברע תחורא הליהקה תלהנה ול הכרע ברעב
 הנע ברהו .הליהקה ישאר יפמ תוכרב ועמשנ .הליהקה ידבכנמ 100
 לכ תיולב ,וז תיגיגח ברע תחורא המייתסה תממורמ חורב .ויכרבמל

 .ותיבל ריעה לש הבר אצי ברעה תחורא יפתתשמ
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 תוכורבה ויתולועפל בחרנ רכ הז ףירח ןואג אצמ ראווגנואב
 .בחר ףקיהב ףועמ לעב ,םילעפ בר ללכב היה אוה .תורוסמהו
 םייחב ףתתשה אוהו ריעב ותונבר תרגסממ הגרח הרוסמה ותונקסע
 הכז וז ותדובע לע .ללכה ןמ תאצוי תונריעב הנידמה לש םייטילופה
 ודביכ ,וכירעה רשא ,ןושארה ףסוי ץנרפ רסיקהו הובג תונייטצה תואל
 ותדובע לע הרקוה תוא ,תוכלמה רצח לש "םירתס ץעוי" ראותב

 .הכרבהו הנמאנה
 בצממ תונקסמ קיסה .ותליהקב סינכה םיבושח םינוקית המכ
 .תד יניעב תורשפל רתוי ויניע אשנ אלו ,לעהיואב תמדוקה ותליהק
 תודעוו רתימ וז הדעוו דירפהו — תורשכה תדעוו תא םיקה אוה
 לעו הוקמה לע ,הטיחשה לע חקפל היה הדיקפתמש — הליהקה לש

 וז הדעו שארב דימעהו ריעב הרות ידומלת לע ןכו תוצמה תייפאמ
 ישילשה ןגסה ללכ ךרדב יכ .הליהקה אישנ לש (ישילשה) ןגסה תא
 ינש יכ ,הנקתה תא ןקית אוה .ריעבש םידיסחה תכמ רחבנ היה
 הסג המהבב תושעל שיש תוקידבה לכ תא תושעל םיכירצ םיטחוש
 רטש לעש דיפקהו חיגשה .וימי דע גוהנ היהש יפכ דחא טחוש אלו
 אלו הליהקה לש ב״וש ינש קרו ךא םידע רותב ומתחי "הבותכה"
 — רחא אלו — ריעב ןישודיק רדסמ היה אוה .םדקמכ םיתב ילעב

 םיניידה דחא םגש הכ דע גוהנ היה הזש יפכ םיניידה דחא ,רמולכ
 .ןישודיק רדסמ היה

 ותליהקל האנ אהיש ,ריעב לודגו שדח תסנכ תיב םיקהל שגנ אוה
 רחב אוה .וכרדב ומש םילושכמו ףגנ ינבא הברה .הבושחהו הלודגה
 תאז לכבו גנוא רהנה די לע ידדצ םנמא היהש הפיו לודג שרגמב
 תושרל שרגמה תא דימעת היריעהש שרד אוה .יזכרמ םוקמב היה
 םרב .ותשקבל ומיכסה היריעב םלוכ אל .םולשת אלל תסנכה תיב
 םימעפלו םעונ ירבדב םימעפל — שרדו שקב תויבקעבו ותוחקפב אוה
 ריעה שארו הנידמה ירש םע םיבושחה וירשקל תודוה .תופיקתב
 תיב הנבנ — (1904) ד״סרת תנשבו ,החלצהב וז ותלועפ הרתכוה
 לכב הליהתלו םשל ויה ותראפתו ויפי .רדהו ראפ בורב תסנכה
 הקסה וב התיהש ריעב ןושארה ןינבה היה הז .הפוריא ברעמו זכרמ
 לתוכב .וינב — וינובל רדהו דובכ רמאש ןינב הז היה .תיזכרמ
 םוש — יונפ דימת ראשנש םוקמ היה ,שדוקה ןוראל ךומס ,חרזמה
 הרקוה תואכ יונפ ראשנ הז םוקמש ורמא .הזה םוקמב בשי אל שיא
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 תיב .תסנכה תיב םויסל הדבכנ המורת םירה רשא ,ףסוי ץנרפ רסיקל
 דקפתל ךישמה — (1794) ד״נקת תנשב הנבנ רשא ןושארה תסנכה
 היה תסנכה תיבו הז בוחרב הלודג הפירש הצרפ זאש םייתנשכ דוע
 ןינמה םג .זנכשא חסונב וללפתה לודגה תסנכה תיבב .שא תלוכאמל
 ריעה ידיסח .ש״א ריאמ ׳ר לש וינוקית יפל ,ינשה וינמה םגו ןושארה
 ולכויש דחוימ תסנכ תיב םרובעב הנבנ אלש הדבועה םע ומילשה אל
 תיב תיינבל הדעתה הליהקה תלהנה יכ דרפס חסונ יפל וב ללפתהל
 ידיסח לש םדצל דמע וועל רזעלא ׳ר ריעה בר .דרפס חסונב תסנכ
 דרפס חסונב וב ללפתהלו לודגה תסנכה תיבל אובל םהל ץעיו ריעה
 םתוצרב ריעה ידגנתמ הרירב תילב יכ — היעבה ןורתפ תא שיחי הזו
 תיינבל םיכסהל וכרטצי זנכשא חסונ יפל הליפתה חסונ לע רומשל
 תומוהמ לש תותבש המכ רחאל .הליעוה הצעה .ידיסחה זיולקה
 בר לש וכוותב ,הליהקה תלהנה המיכסה לודגה תסנכה תיבב תובר
 תמקהב ןוגה םוכסב הפתתשה הליהקה תלהנה .זיולקה תיינבל ,ריעה

 .תומורתמ ןכו ערפמל תומוקמ תריכמ י״ע הגשוה ףסכה תרתי .זיולקה
 תסנכה תיב הנבנש רחאל םינש 4 ,רמולכ - (1908) ח״סרת תנשב
 הדגב םקוה הז הליפת תיב םג .ידיסחה זיולקה ןינב םג הנבנ לודגה
 .תסנכה תיב וינבמ רטמ 800־כ לש קחרמב גנוא רהנה לש תינמיה
 אלו ריעב טלמ תבורעתמ הנבנש ןושארה ןינבה היה הז ןינבש ןיוצי
 .םימרזה ינש ןיב ריעב םולשה גשוה ךכ .ריעה ינינב ראשכ םינבלמ

 לע ריעב ןושארה רוסיאה תא ואיצוה וניד תיבו וועל רזעלא ׳ר
 הליהקה תוסנכה לע ךכב ןגהל דחמ התיה םתנווכו .ץוח יטוחש
 .הטיחש־יסממ ואב הליהקה תוסנכה לש 80% יכ ,(אפורק — עלעבאג)

 ץוח תטיחשב היוקלה הנייגיהה ימעטב םג רוסיאה קמונ ךדיאמ
 רודמ היריעה המיקה ותשירד יפ לע .תרוקיב אלל ריעל תחרבומה

 .ינוריעה יללכה םייחבטמה תיבב הרשכ הטיחשל דחוימ
 .תידוהי הלאש לכב הרועמו רע ןקסע וועל רזעלא ׳ר היה ,רומאכ
 שמישו ,הנידמב תידרחה תודהיה לש םירבדמה ישארמ היה ,ויבאכ
 ולוק .טספהדובב תיזכרמה תיסכודוטרואה הכשלה לש תואישנה רבח
 דוחיבו הב ונודנ םייללכ םיידוהי םינינעש ,תידוהי הפיסא לכב עמשנ
 ויתועדב יבקע היה .הרותה דומילו תדה קוזיח ינינעב םינוידב ףתתשה
 ויתועד לע םחלנ .שיא ינפ אשנ אלו תורשפ לכ אלל ויתופקשהבו
 .ותליהק אישנמ וליפא ואב הלא םא םימויאמ עתרנ אלו ויתופקשהו
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 אישנ ןיב הרות ןיד םייקתה םעפש ,ריעב םירפסמ ויה יכ ינרכוז
 ךותו — םיפסכ יניינעב ריעה לש םיתבה ילעבמ דחא ןיבו הליהקה
 אישנ חקלש תיבר יפסכב רבודמ יכ ריעה ברל ררבוה תונעטה ידכ
 ,העובשב ךתוא בייחל ךירצ יתייה ןידה יפל" רמאו ברה דמע .הליהקה
 ינניא ןכל העובש לע םג דושח ךנהו תיברב הוולמ ךנהו ליאוה םרב
 ותציחמב דומעל הצור ינניא יכ — יתיב תא בוזעו ךתוא בייחל לוכי
 הביא זאמ ול רטנ הליהקה אישנ יכ וילאמ ןבומ "!תיברב הוולמ לש
 ךרד לכבו תונמדזה לכב ול קיצהו המרח דע ברה תא ףודרל לחהו
 ךכ לע .ער דעו בוטמ רתוי ותיא רביד אלו ול ענכנ אל ברה .תירשפא
 התיה תמאהו וישעמב היה רשי .הלוכ הנידמב והוצירעהו והוכירעה
 .ותנוהכל תונושארה םינשב תחנ עבש אל המצע הליהקב .וילגרל רנ

 וידגנתמ םידיסחה ויה תדו הרות יניינעב תינוציקה ותואנק תורמל
 ידיסחל "זיולק״ה תיינב תא םזי אוהש ול רזע אל .רתויב םיפירחה
 הפירחה התודגנתה ףא לע ,הבחר הימונוטבא םהל קינעהו ריעה
 וייח חרוא םע םילשהל ולכי אל ריעה ידיסח .הליהקה תלהנה לש
 הוקמל ךלה אל ,םיגחבו תותבשב "ןחלש להינ" אל אוה .ידיסח־אלה
 גהנמכ "למיירטש" שבח אלו ידיסח־ינבר שובל שבל אל ,תבשב
 תעב יכ ,ידיסח ברל םידגנתמה והובשח הז תמועל .הביבסב םינברה
 .םידיסחה דצל דימת דמע םידדצה ינש ןיב הליהקב תועד יקוליח
 חירש השירד לכל דגנתה יכ ,םיליכשמה םג וילא וסחיתה ןיוע סחיב
 םינררב ויה אלו ודובכ לע וסח אל הלא לכ .הנממ ףדנ המרופר
 תתש ובלש ףא ,וועל רזעלא יבר םלוא .ודגנ םתמחלמב םיעצמאב
 ,ותויבקעב .הלאמש וא הנימי הטנ אל .וכרדב ךלהו קפאתה ,םד
 םניאש וריכיש םידדצה לכ תא ענכשל חילצה ובבל רשויבו ותופיקתב
 ריעה ידוהי ול ורזעו ונימיל ודמע דוחייב .וב םתמחלמב םיקדוצ
 .דועו ,לעהאדרס ,גרובסרפ ומכ ,הנידמה לש הברעמב תובישיב ודמלש

 .וחורל וניבהו ריעה ברכ םהייח תוחרואב וגהנתה הלא םג יכ
 יפ" :תרתוכב ףירח ימינונא רתסלפ בתכ ומסרפ וב םימחולה
 ,וועל רזעלא ׳ר תנוכת לע ריהב רוא םיציפמזו םיבתכמ ינש ,"םינש
 םיאצוי ,ראווגנוא ריעב שדק םע ישאר לע ;חספל וצפח חילצה רשא
 םוקמו םש ,ןבומכ רסמנ אל רתסלפה בתכב ."חנעפ תנפצ י״ע רואל
 ראווגנוא לש הברש וב רמאנ רתיה ןיב .ספדנ אוה ובש סופדה
 םהילע לילעמו םייונכ ינימ לכב םתוא הנכמ — םיר״ומדאב לזלזמ
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 אלמ אוה הז רתסלפ בתכש וילאמ ןבומ .הרס םהב רבדמו תולילע
 חתיה םימסרפמה לש הרטמה .תמא לש תחא הלמ וב ןיאו םירקש
 ץלאל םישרודה הלאל ופרטציש — ריעה ידיסח תא ודגנ םמוקל
 ודע היציזופואל .ריעה תא בוזעלו תונברה אסכ לע רתוול ותוא
 ׳ר לש ונתחב ךמתש הליהקה ישנאמ קלח ףרטצה םיליכשמה יגוחמ
 לע הקזח תנעט ןעטש דלעפכייר ךורב ׳ר — רעמייהנאמ יבצ םייח
 תא ונממ "חקל״ש וועל רזעלא ׳ר דע המחלמ להינו ריעה לש תונברה
 תיסכודוטרואה תיזכרמה הכשלה דעו ברה דע אצי רחא ןולע .ותקזח
 ודמעש הליהקה תלחנהל תוריחבב .הב תואישנה רבח היה ריעה ברש
 הכשלה דעו ,ברה דגנ המרח תמחלמ הלהנתה ,םהה םימיב םייקתהל

 .ריעה ברב ךמתש הליהקה קלח דעו תיזכרמה
 םינולעהו — רתסלפה יבתכ — םינושה םימוסרפהו וז המחלמ
 הכשלבו ריעה ברב ומחלנש םידדצה י״ע ומסרופש םינושה םימוסרפה
 וזכרתהש םינברה תאו תיצראה תידרחה תודהיה תא ודירחה תיזכרמה
 תועיגפהמ םג ועגפנ םה .תיסכודוטרואה תיזכרמה הכשלל ביבסמ
 תירובצ תונקסעב רשויה למס היהש ראווגנוא לש הברב תוישיאה

 .הליהק לוהינבו
 םהייח חרואש םינבר םג הללכש ,רתויב םיובשחהמ ,םינבר תצובק
 ,הז עוושמ לווע דע םלוק ומירה "םידעתמ" םינבר םגו ידיסח

 .תמאה תא תועשרב תוועמה
 :םיבתוכ םה ראוועוא תליהק לא בתכמב

 טסעפאדוב
 ,םידבכנהו םיבושחה םיריבגהל ,םיביברו לטכ םימולש בר ה״זעב
 ,םימלשו םיאריה םיגיהנמה םשאר לעו ,םיניוצמ ,םישעמבו הרותב
 ק״קד ט״ורק יפולא ,םיתרפאו םיעוש םיקזחמ ׳ד תיבב קדב לכ

 .ו״צי הראופמה ראוועוא
 — ראווגנואב לארשי תיבב יל הארנ עגנכו יניע התאר השק תוזח
 ׳ילא תואושנ לארשי לכ יניע זאמ רשא םיקולאל הלודגה ריעה תאז
 ינב םישנא ואצי התע הנהו ,םירבעה הנחמב המש השעי המ תעדל
 הנישעת רשא ׳ד תוצמ לכו ,קח ורפה תורות ופלח רבכ רשא לעילב
 וללעיו (^210/\2540£מז) ״תמאה״ הטעמב ושפחתיו וג ירחא וכילשה

 י״נ ןואגה םבר ,׳ד חישמ לע ןכ אל רשא םירבד ואפחיו עשרב תולילע
 םדבל םברב די חולשל םהיניעב זביו ,לארשי תיבל ךותה דומע אוהש
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 תא ,הנידמה ינבר לכ תא תתל ,לארשי תכרעמ לכ תא ופדגיו ופרחיו
 .תוצוח טיטכ סמרמל טכירעגסעדישה ,׳ישנאו הכשלה

 תעדל וארה הנה ןה ,ותלואכ ליסכ תונע יתלבל יווצה דבלמ הנהו
 רשא םישנא ,םהלו ונל המו — לארשי תיבב הלחנו קלח םהל ןיא יכ
 אוה אל ורמאיו ׳דב ושחכ רבכ המהו ואצי אדוהי יעממ דוע םנוסאל

 !?וצפחי אל ויכרד תעדו
 ןטש השעמ חילצה יאדוב יכ ,ושפנ ברעש ומכ רשא ןעי ספא
 רשא ,ובבלב רפס עדוי דחא שיא סופתל הלאה "תמאה" ישנא ידיב
 רומאל םהישעמ לע הפחי רשאו םהינפל אובי רשאו םהינפל אצי
 ןיב ןיחבהל עדי אל רשא ןומהה בבל התפי ןפו :םהיכרד םירשי יכ
 םיבירחמהו םיסרהמה ירחא וכשמי העקבכ המהבכו ,רקשהו תמאה
 חור חיפה ןעמל ,הדעה יניעב לושמל ובאי הקזח דיב רשא הלאה
 — םינושאר לש ןרדג רותסלו ץורפל הליהקה ינינע לכב הזע םידק
 ,לארשי ינומא ימולש יל ועמש בבל ישנא ,ארקא םישיא םכילא ןכל

 רירג אפוג אשיר רתב יכ וארו ועד ,׳ד םע ןמאנ םבבל דוע רשא
 םיארי המה הליהקה שארב םידמועה םא ,דמעמה רחא ךלוה לכהו
 ,רוד רודמ וניתובאמ ונל השרומ רשא יפכ ,תמאב ׳ד רבדל םידרחו
 םעכ ׳יהו רוזע לפנו רזוע לשכ ךפיהלו ,תואצות תודהיה םייקל הזמ

 ונתת לאו וצמאו וקזח הדעה יגיהנמב רוחבל רות עיגהב כ״ע .ןהככ
 שבלי אדמ שבלד ןאמ א״כ םיעתמו םירשאמ דיב הלשממה ןסר תא
 וחילצתו וליכשת זאו ,והוקחרי שיא השעמו והוברקי שיא ישעמ ,אדמ

 .ט״שוד םכדבכמו םכריקומ םכדידי תריתעכ םכדי לע ש״ש שדקתיו
 ל״ז ךייר לאקזחי מ״גהב לפאק״ה
 א״עי טסעפאדוב ה״קד ד״בא בר

 םתוחה םוקמ

 שטאקנומ
 ה״ב

 ׳וכו ללוהמ ׳ד ארי גלפומה דיגנה ינברה ידידי דובכ
 (הלס בוט לכו םולש) ס״טכוש י״נ סיללעג יכדרמ ה״ומ רקיה

 ישנא לכל הזב םיאבה הלא ונירבד םסרפלו עידוהלו שקבל יננה
 ןה ,הבוטל ונירבד ועמשיו ילא ׳דל ימ ,םיקולאל הלודג ריע םכריע
 תכ רשא לארשי תיבב יתיאר ׳ירורעש .ינזא וללצ העומשה לוקל
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 תא ו״ח םדיב חקילו שדוק םע ישאר לע עוספל םיצור םישדחתמה
 יכרד טרפל ךרוצהמ ןיאו .ו״צי הבושחהו הלודגה הליהקה תגהנה לכ
 ןעמל עיגפמב ריהזהל יתאב םנמא ,םיעדונ המה רשא םיערה םהישעמ
 רשא םהיכרד ירחא ו״ח וכלת אל יכ .םכינב תושפנו םכיתושפנ תלצה
 ירחא הלילח םכל ׳יהי ליוא רסומ לא סכעכו םכתא דדוצל םיצור
 .ותרותו ׳ד םע דעב וצמאו וקזח ותרותו ש״העמלו ,םתשרב ולפת
 םהיתובושתב ל״צז םינורחאה ילודג וראיב רבכ ךא ושעת הרותכ אנ
 הליהקה ישארל תונמל רוסא יכ .ל״צז םינושארמ ורעה רוהט ןרוקמו
 ,ןודזב תוריבע רבועו לארשי יעשופ ללכב אוהש ימ להקה ידוקפל וא
 תושעל הרתי החגשהב וחיגשה בורקב ׳יהת רשא הליהקה תריחב תעבו
 ומש יבשוחו ׳ד יארי ב״עב תונמל ,םלש בלב ׳ד יארי תחא הדוגא
 השודקה הרותה תוכז זאו ,וניתובא תובאו וניתובא ונל ורוה רשאכ
 לארשי ללכל לודג ןוקית ושעתו םכינינע לעו םכילע ןגי לארשי תדו
 תמרהב הניזחת וניניעו םכינינע לכב וחילצתו םכמע ׳יהי ׳דו ונתנידמב

 .םימחרב ב״ב לארשיו הרותה ןרק
 הרותה חכב ותרותו ׳ד ןעמל בתוכה ירבד

 אריפש יבצ
 םתוחה םוקמ

 טסוח
 ה״זעב

 ,ראווגנוא ק״קכ ו״צי ,לארשי ינומא ימולש םידבוכמ םיפולא דובכ
 ,םיבצע רוביח םיספדנ םילע ידיל עיגה םידחא תועובש ינפל הנה ו״צי
 אוהו ה״רי הנידמה ןושלו בתכב ,םיבזכ יטשו םיבהר ףוצר וכות
 ילהנמ לעו ללכב תיסאקדאהטרואה י״סנכ לע ,םיפודגו םיצואנ אלמ
 אל הנהו ,טרפב ׳גהנמו ׳ישאר ו״צי ראווגנוא ק״קד ןורושי תדע להק
 תושרהו תישפח הספדהה רשא תאזכ תעל יכ ,םהירבדל בישהל יתשח
 לע ולעי םירקבל םישדח ,ץפח ובלש המ הזכ תושעלו א״ואכל הנותנ
 הזכו הזכו .וצרי אלו המה לוגיפ רשא םילוגיפ תולוע סופדה חבזמ

 .ודבאיו והותב ולעי דחי לבהמ המהו םיפדגמה לש תויפיפ ברח לכאת
 םירכזנ רשא הלאה םימיה תאזכ תעל ןויתאיו וברק תויה םלוא

 הדעה ינינע להנל םהילע רשא ט״ורק יפולא תריחב שדחל םישענו
 רשא אערעד אמע ןפ .יעב אהימ שוחימל םואיבי רשאו םיאצוי רשאו
 ורמאו ,םנושל קלח י״ע ,והיירתב יכושמאל ותא ןוכלהי תומימתב
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 רפס תליגמב אובלמ הלכא אל יתפש כ״ע :וכשמד תוממ ינאש ל״ז
 ורמשה :רומאל ובבלב עגנ םשה תארי רשא לכ תא ריהזהלו בותכ
 םישנאה ילהא לעמ אנ ורוס ,םישדחתמה םישיא תא רבחתהלמ םכל

 ל״זמכח ורדגש רדגל ץוחו וימוחתל ץוח םהמע ופסת ןפ הלאה
 םרכ אמרכל רוחס רוחס הרוצב המוח ונבו רודו רוד ידסומ םינואגה
 ,םישפחתמ רשויה ליעמבו ,םישבלתמ קדצה הטעמב םאו •לארשי תיב
 הזב ךיראהל רוסחמל ךא םיתפש רבד ,םישחרתמ םה רעש תרדאב
 קדצויו וידע ןתי ןויסנה יכ ,םהירבד יטרפ לע בישהל הסגה תבתוכב
 םישיא םכילא כ״ע ,רומא הל האלמה הבחרו הכורא הלעמ רתוי
 בלב דחא שיאכ ורבחתהו ,הליחל םכבל ותיש ,וקזחתהו וקזח ארקא
 יפולאלו הדעה ילהנמל רוחבל ,אבס לארשי תסנכו ק״הותה דעב דחא
 י״סנכו ק״הותה םע םלש םבבל רשא םיקולא יארי ליח ישנא ט״ורק
 ותישת לא ,רודו רוד ידסומ וניתוברו וניתובאמ ונידיב תרוסמה יפכ
 םנושלו םהיפ םימשב ותש םילילאב םיללהתמה םירואנה הלאל בל
 אלש קדצה ריע ,הנמאנ הירק ארקת הראפת ריע זאו ,ץראב ךלהת

 .הנירב הלענ ןויצל הנח דוד תירקל דע ,הנומא ילעב הנממ וקספ
 ל״ז וו״רג םרמע ה״ומ א״אלב השמ ק״ה

 :םתוחה םוקמ
 שילוס

 ,םינברהו םיינרותה דובכל ,םימורמ יהבגמ םימלש יפולא ה״ב
 ליח ישנא ,םימימתהו םירשיה ,םיניצקו םידיגנ םיריבג הרות יגלפומ
 יפולא ,הנומאב רובצ יכרצב םיקסועה םשארבו האריו הרות יבהוא
 ק״קב ק״הר ללוהמה ריבגה דובכ םבג לעו ,םיבוטו םישאר להק

 .ו״צי ראוועוא
 תוגלפמה תחא םשב החולשו הספדנ הפע הליגמ ידיל העיגה ןה
 תונע לוק עומשמ יתכדנו יתיוענ יארקבו ו״צי השודקה םכתלהקבש
 תואור ךכש םיניעל יוא ...תורושה ןיבמ הזמ רתויו םהיתורושמ אצויה
 יכ דע שדק םע ישאר לע תואשנתההו ןוחצנה תבהא הלדג המכ דע
 אל זובו הואגב קתע ורבדי ועיבי (/\2 10>\25^0£מדי) "תמאה" םשב
 םג לבא לארשי ראפתי וב רשא ןורושי ןואג םגיהנמו םבר דע ןכ
 םיצוקעו םידודח יפודו למע ורה םהירבד יכ ,ואצי ולכ ללכה לע
 םייקתנ ךיא ,וינזא הנליצת עמושה לכ !!ללכב ׳ד יאריו םינברה לע
 וביאכה הב רשא ברחה יכ ׳וכו ךיבירחמו ךיסרהמ איבנה רמאמ ונב
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 וספת ברחה התוא — ללכב לארשי תיבל םלועמ ונידגנמו וניאנשמ
 אריה לכ לע ןוארדו תופרח קירוהל תירב ינב וניחאמ םישנא תעכ
 ןיאו םיכשח ךלוהל ,ץראב רגל ותתל תודיסחב גהנתמו ׳ד רבד תא

 חנימקב הצמשל וערפ ןעמל ול הגנ
 םילמ לכלכ לכוא אל םנמא םא !יביבחו יבוהא לארשי ינב יחא
 המו יכרע ךמ יתעדי םנמא םגו תאזה ׳ירורעשה לע יחישו ירעצ בורמ
 המהי לילחכ יבל לבא ,םכינפל םילמ ריבכהל אירבח ןמד אריעז ינא
 תא עלבכ הימודב תוארלו תושחל תע ןיאו ק״הותה ןויזיב רובעב
 ,והל תפכא אלד מ״ושו ןנבר וקתש ורמאי יכ ,ו״ח ןוע ונאצמו שדקה
 ק״הותו ׳ד םע םימת םכבל רשא לארשי ינומא ימולש םכילא כ״ע
 םשב םכומכ םכירחא םכינב םג יכ םימתבו תמאב םיצור םתא רשאו
 ברקמ ארקא םישיא םכילא ,םהל האנ ׳יהי םמשו וראפתי לארשי

 לבה ירבדל בל ותישת לאו הוצמהו הרותה ןעמל וצמאו וקזח ,יבל
 לש יחצנה רשואה יכ ,וארו ועד לבא ,ןודמו ביר ירחרחמ חור תוערו
 רובצ יכרצב םיקסועהו שארב םידמועהש הזב יולת השודקה הליהקה
 ונל הרוסמ רשאכ הנמאנה תודהיה יכרצו ינינע ושיגריו וניביו ועדי
 התיה םלועמו זאמ ראווגנוא ק״ק יכ אנ ורכז .םלועמ ׳קה וניתובאמ
 המ תוארל תויפוצ םכילא לארשי תיב יניע התע םגו ׳הל הנמאנ ׳ירק
 ,םככבל ךרי לא אנו אנ ׳ד תא םיאריה םתא כ״ע לארשי םש לעפי
 ץימא רשקב ודחאתהו ץמואו זוע ושבל ק״הות ןעמלו םשה ןעמל
 הלעי לבל תדה תמוח ינפב ןגהל הלענהו שודקה תילכתה לא קזחו
 ,תאזה הרותה ירבד לכ תא םיקהל ונילע הווצמכ ו״ח ץרופה וילע
 ,םירהל הוצמהו הרותה ןרק ,םירובגב ׳ד תרזע ורזעת והער תא שיא
 ,םיקחשב ריהב רוא וארי י״נ לארשי ןואג םכגיהנמו םכבר רואבו
 םלוע דע םכינבל בוטל חילצי םכדיב ׳ה ץפחו הלת לע תדה םיקהל
 ,םלובגל םינב ובישי יכ הרהמב ׳ד תעושיל הפצמו בתוכה תריתעכ
 לכיה ןינבב וניניע הניזחתו םלדג דעו םנטקמל דחא םכש ודבעל

 .א״בב לארשי לכ לע םולשו םלואו
 ל״צז ש״שר ה״ומ צה״אג״הב ק״ה םייח סחנפ

 םתוחה םוקמ
 ןימלאה

 ב״עב ייבוהא דובכ ולדגיו וחרפי הגשי ןונבלב זראכ ת״יהזעב
 הנובתו עדמ ילעב םיקולא יארי םישנא םלוכ םיגלפומה םיינרותה
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 םהל הבוגו ו״צי ראווגנוא ק״קד ט״ורקאה םעב םינזורהו םידיגנה
 !חרזיו י״נ ללוהמ ומע ריבג דבכנה דיגנה ק״הרה

 ןמ ץמש ינזא חקל !םירבעה הנחממ לוק יתעמש ןומה לוק
 יתיאר הזמ רתויו םכתלהקב אצי קלחל רשא הרעבתה שא הקולחמה
 םכביר ישנא םלועב םיציפמ רשא ינפל ובירקהש הספדנה הליגממ
 לדוג לע אבוט יתרעטצנו ,לארשי בהוא לכ שפנ ןובאדלו חור תרומל
 םג ס״ב אוה רשא ׳ד יארי ח״ת ןויזב לעו ר״הועב םשה לוליח
 חכ םלצא הלדג המכ דע וללה םישנאה לע ינא המת !ק״הות ןויזב
 ינא המת רתויבו ,שדק םע ישאר לע עוספל הררשה תבהאו ןוחצנה
 שארב דומעל םהל האנ אל יכ םמצעב וניבי אל ךיא םישדחתמה לע
 עודיש רחאמ ועדיו וריכי אלה ,לארשיב הראופמו השודק הליהק
 תאשלו ותרותלו ׳דל םינמאנה םהיחא םע םיברעתמ םניאש לכל
 ןיבמו שיגרמ בל םהל ןיאש ,תווצמו הרות לועב דחי תירבב םהמע
 םירבדב קוסעל םתושפנב וביהרי ךיאו ,ילארשיה שיא שפנ יכרצב
 אלו !יסהיתובלמו םהמ םיקוחרש םירבד ,םלוע לש ומורב םידמועה
 םתומיזמו םתובשחמ שחכ ןעמל רעש תרדא ושבל אלא ושע דבלב וז
 ברח תורקדמכ םיטוב ןגרנ ירבדב םעה יניעל םיקדטצמו םישדקתמ
 לארשי רנ לודגה ןואגה םבר לע זובו געל ךופשלו קתע קידצ לע רבדל
 !לבת ינפ לע םסיפדהל ש״כמ םעמושל רוסאש םירבד ,ו״יה ותראפתו
 תאנשו תדה תאנש קרש ןיביו הארי תורושה ןיב תורקל לכויש ימו
 לילעהלו ליכר ךליל רעשב ושובי אל יכ דע םנורג ךותמ רבדמ תודהיה
 יכרדב גהנתמ ׳ד ארי שיא לכ אשיב אנשילב םמע ינב םהיחא לע
 םהיחא םושלו וניאנוש דיב ברח תתלו ׳ירכנ ץראמ רגכ תודיסח

 !תאז לע םימש ומוש םירשהו םימעה יניעב הפרחל
 יתלפהו יתרכה םכתא שי יכ ינא עדוי םג םא !יערו יחא יבוהא
 םילודג ח״ת בל ירשי לכ וירחאו א״טילש רודה תפומ ןואגה םכבר
 אלו ידידל אל םיכירצ םתא ןיאו השעמ ישנאו םידיסח םיגלפומו
 יתארי יכ םכילע ילוק םירהל יתלוכי אל ןילמב רוצע ז״כב ,יתווכדל
 לכוא הככיאו ,׳ד יארי ח״תו ןנברד אתוליז עמוש ןועב ו״ח לשכא ןפ
 וקתש םכביר ישנא ורמאי ןפ ה״ח לדוג תא הטקוש שפנב יתיארו

 .ונתא ןידהש מ״ש בל לע םימש םניאו ןנבר
 ישנאל ׳יהו וצמאו וקזח ארקא םיקולא יארי םישיא םכילא כ״ע
 םישנאב יולת יתמאה תידוהיה תוגהנתה לכ טעמכש םכל ועד ליח
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 םגש םתא םיצור םאו רירג אשיר רתב לכהו הדעה שארב םידמועה
 ורחב זא ,השודקה ותרותלו ׳דל םינמאנ םידוהי ׳יהי םכירחא םכינב
 ונל לבוקמה ךרדב הראופמה םתכדע ולהני המהו ׳ד יארי םישנא םכל
 זא ואיצות םישדחה ינפמ ןשי ו״ח םאו ,שפנ יחו וניתוברו וניתובאמ

 ץצונתהל ליחתי תוימהו ףפורל תדה ידומע וליחתי טעמ טעמש ועד
 םמצעב םהש םג םא םישדחתמה ינבש ןיעב ןיע ונחנא םיאור רשאכ

 לבא ,םהידיב םהיתובא גהנממ תדה ילבחב תצקמב דוע םירושק
 קוחצכ הוצמהו הרותה לכש דע םיסרוקיפאמ ולדגי םהירחא םהינב

 ודמע ליח ישנאל ויהו ודחאתהו וקזחתה בל ומיש תאזל ,םהיניעב
 .הלת לע תדה םיקהל המוחכ

 התיה ו״צי ראווגנוא ריע השודקה םכתליהקש םלוע תומי אנ ורכז
 ,םלוע יקידצו ץרא ינואג םלועמ ובשי הב ,לארשיב םאו ריע םלועמ
 זאו םכיתובאמ ומלכת אלו ושובת אלש ק״הות ןמלו ש״העמל אנ ואר
 םכיתובא םע ׳יה רשאכ םכמע ׳יהי ׳דו םכל דומעי םתקדצו םתוכז
 םיחדנהו ומע תובש בישיו הננחל תע אובי יכ דע הרותה ןרק םירהל

 .א״בב ץבקי
 ומע תעושיל הפצמה םכבהוא תריתעכ

 ה״ה ל״לצז ש״שרהומ צ״האגהב ןילק ׳ילא ק״ה
 לילגהו ןימלאה ק״קדבא

 ץיוואקידענעב
 ה״ב

 גלפומו אלפומ ראופמה ידעה ינברה דידי יבוהא דובכ ה״הל םולש
 תונובת ברו תודומח שיא ,ומע סנל דמוע ׳ד רבדל דרחו ארי י״ותב

 .ו״צי ראוגונוא ק״קד ק״הר י״נ סיללעג יכדרמ ה״ומ רקיה
 ׳ד םע לע ןיפודיגו ןיפוריח אלמ ץפמ בתכמ ידיל אב ןה ה״שדחא
 ותרותו ׳ד רבדל םידרחהו םיאריה לע ןולקו זוב ךפוש ,וחישמ לעו
 םכבר דגנ זובו הואגב הרס רבדמו ,םיקולאל הלודג ריע םכתליהקב
 לארשי ילודג ןיב ראופמו ללוהמה ןיסומינב רתכומ לודגה ןואגה
 בתכמ תא תונכל זוע םשפנב וביהרה הבדה יאיצומ רשאלו ,׳יחיש
 יכ יתיארו וב יניע תא יתתנ (62 1025^0שז־ז) ״תמא״ םשב למעה
 ילבמ הצרא והכילשהל יואר בזכהו שחכה ןטבמ דלונה הזכ תמא
 וצופנ וללה ץפמ יבתכמ יכ יעמשב םנמא ,ןיע טבמ ףא וילע ףעה
 זגרתו ינתזחא הדרח ,הליהק לכלו בר לכל וחלשנו הנידמה לכב
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 םג סרא ופטי ןושל תוקלקלחב ילואו ןה יתארי יכ ,יברקב ינטב
 םתיסהל ,םמותל םיכלוהה ו״צי ראווגנוא הלודגה ריעה ישנאמ םיברב
 ונל השרומ האריהו הרותה יכרד ,הלילח םייחה ךרדמ םחידהלו
 יתאצמ ןכלו ,לארשי ללכ דעב םשפנ ורסמ רשא םישודקה וניתוברמ
 ימיתהבו ,הלכ דעו לחהמ יתארקו תאזה הלבנב לפטל ביוחמ ע״א
 לכ לע בישהל הברה שיו שיש הנמא ףא יכ ,םמותשמ יתדמע יתורקל
 הז בתוכ ךיא אלפתא תאז םלוא ,ביתכ ןעת לע ךא ,םירבדה יטרפ
 ראווגנוא ריעב םיאריה תא ןולקה דומעה לע ודימעה רשא ותעיסו
 הרתיו הבר הפצוחב דועו ,ללכב הנידמה לכבש םיאריה תאו טרפב
 תולעהלמ םהינפ המילכ התסכ אל ,הנידמה לכב תוצוח ינפ לע וחלשל
 *ןגע לארשי יררוצ תשורימ ונשנו ורמאנש ,בזכו תוטש ירבד הרג
 זובו הואגב קתע רבדל ןושל וביחרה רשא תא יכ —ןושארה *רגולו
 ,ודובכ ליפשהל התיה םתמגמ רשא ׳יחיש ארתאד ארמ ןואגה ברה לע
 התע ,הזב ודובכ ולידגה דוע הברדא ,םצפח תרטמל ועלק אל .הלילח
 םוחלל רבגתי יראכ אוה יכ ,רתויב ושכעו רבעשל יתייה ריכמ ,יתעדי
 ינפ אשי אל ףנח אובי אל וינפלו הלת לע תדה דימעהל הוצמ תמחלמ
 חיגשהל ,לכמ ול בוהא תמאה יכ ,והבוג םיזרא הבוג םא ףא שיא
 םימלשו םיארי םישנא ידיב ןתנית הדעה תגהנה רשא אחיקפ אניעב
 םג רשא וזכ הזבמנ הבד איצוהלמ ורפח אל ךיא לבא ,ותרותלו ה״ל

 !ויהי הנינשלו לשמל םירחא םימע ןיב
 ינעמל אל ה״יא ירבד אנ ועמש לארשי ינומא ימולש םתא ןכל
 הארנ אוהה רתסלפ יבתוכמ .רבדא ותרותו ׳ד דובכל א״כ יתאב
 הז רשא תעדה ילקמ םישנא ר״הועב םכתליהקב ואצמנ יכ ,לילעב
 תגהנה ןסר הקזחב תחקל ,שדק םע ישאר לע עוספל םתמגמו םצפח
 תושרדמ יתבו תויסנכ יתב תגהנהב םילשומ תויהל ,םדיב הליהקה
 םנוצרו םצפח יפכ ק״הות תדל םיעגונה םינינעה לכב המודמכו ת״תו
 ,תראפתלו םשל ויהש תושודק תוליהק המכב ןויסנה ונל הרוה רבכו
 תעדה ילקמ השולשו םינש ךא רשאכ ,לארשיל האצי םהמ הרותו
 רבג יכ דע ,תחפסמ התשפ טאל טאל הדעה ילהנמו ישאר ןיב ועגנ

 ינב ירחוס לע ינלטק ימשיטנא ח״וד ןרגנואב בתכש יריא אצוממ ימישטנא *
 תיטפרקה היסור לבחב לארשי

 דגנ תיסה הירטסוא — הניוב תימשיטנא תירצונ הגלפמ דסימ ימישטנא ינשהו *
 הניו — הריבה ריעה שארכ ולש תימישטנאה המרגורפב רחבנו הניו ידוהי

 םתעיסו (הירטסוא
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 ונניא ןשיה רדסה יכ םרמאכו שדח שדחל וליחתהו ,ר״הועב ביוא
 תולהקמ תעכ האורה לכו ,היפ לע הרעקה וכפהש דע תעה חורל דוע
 אנא ,לארשי תיב םע ןכל ,רכו ריעה תאזה רמאיו םמותשי וללה
 ינפ תא םדקל וצמאו וקזח ,השודקה ותרות ןעמלו ךרבתי ומש ןעמל
 תובשחמ בושחל בל ומישו דחאכ דחי םיאריה לכ אנ וצבקה ,הערה
 בלב םלכ םיאריה אנ ודחאת יכ ,א״טילש ןואגה םכברו םכירומ תצעב
 ,הבורמו הריתי תולדתשהבו החגשהב ןיע תתלו תחא הדוגאבו דחא
 ,ותרותו ׳דל םינמאנה ב״עב םישנא קר ויהי ׳יגיהנמו הדעה ישאר יכ

 יכ ,ותחת לאו וארת לא !אנ וששואתה אנ ודדועתה אנ ודדועתה
 האריהו הרותה ןרק םירהל חילצת םכדיב ׳ד ץפחו ,םכזועמ ׳ד תודח

 .ו״יה םכריעב
 א״בבצגבל הכחמו השודקה ותרותו ׳ד דובכ ןעמל בתוכה ד״כ

 ץיוואקידענב לילגד ד״בא סייוו ןרהא ק״ה
 םתוחה םוקמ

 דאמ .ה
 ה״ב

 ת״שכ י״ותב גלפומה ינברה דובכ ה״ה יבוהא שאר לע ט״כוש
 ...ה״ומ

 תוארמ יתלהבנ ויתורוש יתארק רשאכ יכ עידוהל יננה ה״שדחא
 הלאה םירבדכ רבדל יל הלילח ,ל״נה םירבד תועומש לע ינטב זגרתו

 דוריפ וא סוריה םורגל ו״חו םלוע לש ומורב דמועה רבד לש ונינעב
 דלעפכייר ךורב ה״ומ הז ןינעב יתרבדש רבד עדא אל ינאו ק״הותדב
 ,׳ד יארי םירעצמו םיסרהמל די ןתיל הככ לע האר המ יניעב אלפו
 םשב וא ימשב רמואש המ ללכ ןזוא וטת אלו וילא ועמשת אל כ״ע
 תעב דגנמ דומעל הלילחו — הרושה לקלקמ ר״הועב יכ ,םינבר הזיא
 הברדאו ו״ח םיקידצ לש ןרדג סורהלו אתירואד ליח זוזל םירצ םיאב
 ןועמשת וילא א״טילש ד״בא קהבומה ןואגה םכל רמא רשא לכב
 זאו וירבד לכמ ש״כ י״פא וזיזת אלו ורומשת םכל הוצי רשא לכבו
 הנועו תע לכבו ,םינופ וילא רשא הניפ שאר אוה יכ עודיו ,וחילצת
 ־ןעמל בציתי ה״רי םירש ינפל רשא םיסרהמה דגנ לזרב תמוחכ דמוע
 ו״קו ,חילצה ודיב ׳ד ץפחו םיאריה ילהק הטילפה תיראש ליצה
 םוחלל םירובגב ׳ד תרזעל אצי ותקדצ ברב תאזכ תעב ו״ק לש ונב
 ש״י י״ב לכ לע בויחהו הוצמהו תומוצעתו זוע לכב ׳ד תומחלמב
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 ן״במרה ש״מכ תאזה הרותה ירבד םיקה ־ןעמל ותקדצ ןימיל דומעל
 הוצמ לטבל לח וניא העובש ׳פאד ד״וי ע״שב י״קספו אבת פ״ב
 םתרמשו ללכב איה אתירואד ע״מ יכ ב״מ ק״ס ו״טב ש״מכ וז
 םתאו תוצמ םייקל םיזירזו םיריהז ויהת יכ ינחטבומו ,ש״ייעו רכו
 םכארומב קובד תויהל ש״כ ח״תב קבדל ל״זמכח ושרדו םיקבדה
 שארב תוארל י״בחא לכ םע הכזנו ו״יה ד״בא קהבומה ןואגה םכברו
 שפנו הרוהטה נ״אכ םימיה ברקב הקדצל הרומ תוארלו םלוע תחמש

 .ש״וד וריקומ נ״הוא
 רעלקניוו ביל יכדרמ ק״ה
 דאמ פ״ח

 םתוחה םוקמ
 .רתויב השק התיה םהה םימיב הלהנתהש תוריחבה תמחלמ
 הנידמה ברעמ לש תובישימ םידימלת םבורב ויהש "זיולקה" יללפתמ
 םשארבו שפנבו בלב ברה ןימיל ובציתה ,תודיסחל ושפתנש תורמלו —
 היהש אדורב בקעי חו זיולקה אישנ היהש ,ץיבוקשומ לאומש ףסוי ׳ר
 .ברה ידגנתמל הרומג הלפמ וליחנה םה זיולקה לש ןושאר יאבג
 םע ומילשהו וז הלפממ חקל ודמל םיליכשמה .םוק אלל וסבוהש
 לארשי חורב — רבעב הלהנתהש הרוצב להנתת הליהקהש הדבועה
 לכ ןיא יכ האר הליהקה ידגנתמל ףרטצהש ידרחה גלפה — .אבס
 ררש בוש םולשה — םקשנ תא וחינהו ןכ ומשגתי ויתורטמש הוקת

 .הישנאו הליהקה תבוטל הירופ הדובע רשפיאו הליהקב
 תיב םרכב ץרפ אהי אלש לכה תא וועל רזעלא יבר השע רומאכ
 םירבדב וליפא תדה תרמשמ לע ודמע לעו ושפנ תנוכת לע .לארשי
 :ןידראווסיורג לש הברל אבה ובתכמ דיעי ,םוריקפה םידיסחה יאנקש

 ."המר די" לעב סקופ שריה השמ ׳ר ןואגה ברה
 ז״מרת םיבצנ ׳ד ראווגנוא ה״ב

 תמכחו ןושל דומללו שורדל םיכלוהה י״נב ירענ לא יבל ה״שדחא
 אל ׳יאב לכש יניעב רורב יכ ףא םויזאנמיג רפס יתבב תוינוציח
 קחה ז״כע ויתווצמב ץפחו ׳ד ארי םהמ דחא ןיא ןויסנהש יפכ ןובושי
 ןעי ,איה הער הריזג ט״ויו ק״ש םויב י״נב ירענ ובתכי יכ הלשממהו
 ׳ד תרותב םיקיזחמ םדוע תובאה המכמ םגו תומוקמ המכמ יתעדונ
 ושרד רבכו .המש םהינב לע םברקב רבשנ םבלו ויתווצמ םימייקמו
 תורמל ער םפוס יכ ףא םירענהו ,עודיכ "םש םה רשאב" לע ל״זר
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 אל ,םהיתובא לע המשאה ,םירענ המה רשאב מ״מ שדוק ירבד
 .ט״ויו ק״ש לוליחמ םליצהל רוזעל ירשפא םאב לודג בויחהו ,םהילע
 ןודאה יכ תעה ילעב יתארק יכ וררועל הלא ירבדב יתאב תאזל יא
 יכ בוט ד״וורגב םרפסמל הז שדוח 20־21 םויב היהי אסיט רטסנימ
 תעב יכ קוחר ןיאו וילא השקב בתכמ הז רובע וכרעי םשד םידוהיה
 הזה רבדב הבושתל הפצאו ,םהירבדל עמשיו וינפל ןוצר ׳יהי תאזה
 ודבכמו ובהוא ת״שודה ירבד ,בוטה ובבלל וסנכי ירבד יכ הוקאו

 ."דאמ דורטה
 םידוהיה םידימלתה .הלטבתנ הריזגהו ירפ האשנ וז תולדתשה

 .םיבוטה םימיו תותבשב רפסה יתבב הביתכה תבוחמ וררחוש
 ,ויפוי לכב הלגתנ ברה .הנושארה םלועה תמחלמ הצרפ וימי ףוסב
 גאד רשא םדא וב ואצמ היצילג יטילפ .ותונקסע רשוכו ותלוכי ,וויז
 ותואירב לע סח אל ,גלפומ ןקז היה רבכש ףא .ונבל גאודה באכ םהל
 ונמז לכ .םיטילפה — םיללמואה ויחא תבוטל תורוצנו תולודג השעו
 דעוה שארב דמע אוה — הלא םיטילפ לופטב קרו ךא שדוק היה
 תואלפנו תולודג רפסל ועדי היצילג ידוהי — הרזעה לכ תא ןגראו

 .וז הרוסמה הדובעה לע
 רזעלא יבר חינזה אל ,לארשי ללכ ינינעב דורטו קוסע היהש ףא

 .המר דיבו הבר הבהאב חפיט התואש ,הלודגה ותבישי תא וועל
 םידימלת הבישיל ורהנ הנידמה יוצק לכמ .הנשל הנשמ הלדג ותבישי
 תוריסמבו תונמאנב גאד וידימלתל .ויפמ חקל עומשלו דומלל ואבש
 תימלועה המחלמה לש םישקה םימיב םג .וילע היה םרוסחמ לכו
 חיטבהל םיישונא לע םיצמאמ השעו הבישיה תא חינזה אל הנושארה

 .המויק תא
 רמשמ לע ןתיא דמעו ויתועדב ,רומאכ ,יבקע היה וועל רזעלא ׳ר
 סינכהל םישדחמה וצרש םישודיחה לכל דגנתהו תיתדה תודהיה
 :הלא םינינעב תוייניפואה ויתובושתמ המכ ןייצנ .תודהיה תרוסמב
 ומוקמבו ןשיה תסנכה תיב ןינב תריתסל רשקב לאשנש הלאש לע .א

 לש ותעדל וששח תוליהק המכב :בישמ אוה .שדח תסנכ תיב תונבל
 תונשי תוליהק שי םלואו ןשיה תסנכה תיב תא ורתס אלו א״גמה
 לואשל י״נ כ״עמ לכוי כ״ע .ח״בה לש וניד קספב ולקהש וניתנידמב
 הזיאב ,(גרובסערפ) ב״פ ריע ותדלוה םוקמ י״נ ןואגה ויבא יפ תא
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 האב ןאכ .רתיה וגהנ הארוה ירומ פ״ע םאו ןינבה םש שדחתנ ךרד
 :תפסותה

 ותליהק ישנא יתרעשה יפל י״נ כ״עמ תא ררועא תחא לע דוע"
 הלאל ןינבה השעמב ו״ח תומדהל םתעד לע ולעי אלו ׳ד תא םיארי
 תולכיה ןביו והשוע תא לארשי חכשיו רמאנ םהילא רשא םישדח
 ארי שיא אצמי אל יכ רורב רבד לבא .ח״י ׳יס ב״המ י״בונב ןייעו
 תיב רותסל ריתיש וניתנידמל ץוח וא וניתנידמב הארוה הרומ ׳ד
 ילכיה תונומתב תסנכה תיב תושע ןעמל ,א״גמה דגנ הנשיה תסנכה
 רמאנ טרפבו םהילכיה תונומתל ןוימד תצק וליפא וא םישדחתמה
 לש םייחיר תודובע ריתהל שי םאה .ב ".וכלת אל םהיתוקוחב ז״ע
 קלח (יאנוכמה) טסנישאמה לבקיש י״ע תבשב (אלהימפפמאד) רוטיק
 הריכמב ומכ ,םירתיה ושפחיש הלאכ םנשי יאדוב :ותבושת יחוירב
 ימצעל ינא לבא ,יוג םע תופתוש השעיש ןכו ןילופב רתיה אציש
 לואשל ינפל םיאב םאו תבש תכאלמב רתיה םושל ע״א סינכמ ינניא

 יניא יכ םהל בישא — ונילובגב םייחיר ילעב הברה יכ ,הלא ומכב
 םינבר לא וכלי רתיה ושקבי םאו רתיה םושב (ימצע תא) ע״א סינכמ
 ןואגה (יברו ירומ ינודא יבאמ) ו״מאאמ ידיב הלבקו לואשל םירחא
 תדובעב ארתיהל ע״א סינכנ םא יכ ריתהל אלש ה״הללז שודקה

 ...תבש תתיבש ארכנימ אל ב״ויכו םייחרב ,הדשה

 ולאשי םא ,דובכ תתיחפ ךכב האר אלו םירתיה שפיח אל אוה
 .ותפקשהל יבקע ראשנ אוה .םירחא םינבר הלא תולאש םילאושה

 בירלו תקולחמל המרגו תונוש תוליהק הריעסהש תרחא הלאש
 :תוליפתו םינזח ינינעל תעגונ ,םהיתוליהק ןיבל םינברה ןיב השק

 םיררושמה םיאשרה ,םיררושמ םע ללפתמ אוה םא ןכו ןזחה םאה
 ןיב ברה בישמ ךכ לע .ב״ויכו םימעפ ׳ג וא ׳ב תולמהו תוביתה לופכל
 תולמה לופכל םיגלע ןושלב רבדל ןיהי ימ יכ ,אוה סואמ רבד" ...רתיה
 (המכו המכ תחא לעו)ו״כאעו (םדו רשב) ד״וב ךלמ ינפל םימעפ הברה

 ןיאשר ןיאש תוליפתה ךותבו ה״בקה (םיכלמה יכלמ ךלמ) ה״ממ יפל
 הנשמ םגו רומג קספה יוה הניגנה דובכל תולמה לופכל ,קיספהל
 הטעמתנ האריה ר״הועב םא השעא המ לבא ל״זח ועבטש עבטממ
 םימכח ירבדל םיחיגשמ ןיאו ץפח םבלבש המ םישוע תרבוג תוזעבו
 ,הפ יתליהקב ןכו הלאכ תוצרפ ושענ תוליהק הברהב וניתנידמב םגו

 הנה דע יתכלה אל יכנא .יב חגשמד תילו הז דגנ איכורככ יתחווצו
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 ישאר .קוחשה םישוע םיררושמו (ןזחה) ראטנאקהש תעב תסנכה תיבל
 ,הליפת וז הליפת יכ ,םהל יתבשהו ,ינלאשל ילצא ויה הפד להקה
 וזכ הליפתו ומע השודק רמאל רוסא ןכו וירחא ןמא תונעל רוסאו
 הנופא לבו ילוקל םיעמוש םניא ז״כעו תואיטרט תיבב קוחש ראשכ
 םהיניעב ץוקכ םיארי םינברהש םוקמב תוליהקה ראש לכב ןכ יכ
 הפ ירבד םיעמשנ ןיאש ומכ םיעמשנ םניא םהירבד לבא הז רבד
 לארשי ינב תיבל רהטי ׳דו ונילע וחור םורממ הרעי יכ יתליפתו ונריע

 "...יוכו תובא בל בישהו בותכש ארקמ ונב םיוקיו
 בירל המרג ,םיררושמ תיולב ,ותליפתו ןזח הלבק סאסגרב תליהק
 לעב ,ץטראווש ןהכה הדוהי םהרבא ברה הליהקה לש הבר ןיב השק
 ינואג תוברעתה תא הכירצהש הליהקה תלהנה ןיבל "הירא לוק"
 רעמייהנאמ יבצ םייח יבר ;טסוח לש הבר ,קיש ם״רהמה :הירגנוה
 הבר םיובלטייט הדוהי לאיתוקי ברה ר״ומדאה ,ראווגנוא לש הבר

 .שטאקנומ לש הבר רפוס םייח ברהו טעגיס לש
 םיזלטיאה לכ :רמוא אוה ,םיזלטיאה לע תורשכה תחגשה תלאשב
 ורזפתנ תעכו — דחא םוקמב םעפ םיזכורמ ויה רשכ רשב ורכמש
 המואמ לושכמ אצי אל הריתיה החגשהה ללגב יכ ףאו תונוש תוצוחב
 לכ יכ יתלאש הגאדה תאזמו ןמזה ךרואל החגשהה דאמ דבכ לבא
 ויהי תוסג תומהבמ רשכ רשב םהב ןירכומש (םיזלטיא) ןילוקמה
 אוה .םיעבקנ ויהי הז לצא הז ,דחא םוקמב ויהיש המכ םיזכורמ
 בצקו בצק לכל .דחא םוקמב וזכור םיזילטיאה לכו המישמב חילצה
 תוחתפמה םלוא ,ודיב היה הז אתל חתפמהו — דחוימ את היה
 קרו — הליהקה לש חיגשמה ידיב ויה לודגה םלואל הסינכה לש
 הרמשנ ךכו .לודגה םלואל הסינכה תלד תא חותפל לוכי היה אוה

 .רתויב תילמיסקמה הדמב תורשכהה
 םירתוס םהו ולבקתנש — םישודיח לע רשפתהל אלש ותויבקע תא
 לעב אריפש שריה יבצ יבר לא — ותבושתב םיאור םימדוק םיגהנמ
 השידק הרבחה יכ וילא בתוכש ץאקנומ לש הברו "הבושת יכרד"
 :ותבוגת .הלגעב םייחה תיבל תמה תא ליבוהל הטילחה ותליהקב
 אל ןפוא לכבו "ףתכ לע וינב ותוא ואשיו" וניבא בקעי תרובקב בותכ
 םש המיכסה לעהיואב יתייה רשאכו — ברה ךישממו — תולגעב

 תונברהמ הז רובעב יתדריו ינוצר דגנ םיתמל הלגע תושעל הרבחה
 יתיצר אלו רכשה יל וחלש תונברה רכש םולשתל עובקה םויבו
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 ושע אלו ילוקל ועמש ןמז ותואבו .בר דוע ונניא יכ יתבשהו הלבקל
 ושדוחו תושדחתה תושעל םתעדב הלע בוש םימי ירחאו תושדחתה
 ,השענש המ השענו הרוקה יבועב הז םג יתסנכנו םיתמל הלגעה
 םינואגה ימיב רבכ ונקית יכ יתאצמ — ראווגנוא — הנה יאובבו
 שטאקנומב ןכו םינושארה ושעש המ רותסל ילע אל יתרמא ,ינפל ל״ז
 םשה הליהקה ינב בורל חור תרומל ׳יהי קפס ילבו שדח רבד הז
 םישנאה לע יכנא המת ןכ לעו תקולחמ ידיל אובל לכוי לקבו םרמשי
 םבבלל וסנכי בלה ןמ םיאצויה ירבד יכ הוקאו ...הככ םישקבמה
 ןוכי םולשהו תושדחתה ותליהקב ושעי אלש הישותל םיילפכ ׳יהיו
 וועל רזעלא ודבכמו וריקומ ׳ד תעושיל הפצמהו ת״שודה ירבד] וריעב

 .ה״הללז ׳ימרי ר״רומ ןואגהב
 הרבחה ינב םיצורש ד״עו" :וז חורב הנוע אוה רחא םוקמל םג
 הנה םייחה תיבל (ןנימ רב) מ״ב ליבוהל הלגע ןקתל םשד אשידק
 תעב ונורכזב ׳יהי יאדוב ת״בכעמו .לוקלק אלא ןוקית הז ןיאש
 רשאכו ילש תונברה יתבזע הלגע ןקתל לעהיואד ק״חה ישנא ומיכסהש
 ומיכסה יכ םינש ׳ב ירחאו .ילש תונברב יתרזח םתמכסה ולטב
 ,דוריפה יתישע םברקב הססונ תושדחתהה חור יכ יתיארו הככ שדחמ

 הריעה הפ יתאצמש ףאו (םמצע ינפב) ע״פב הליהקל םיאריה ודחאתנו
 םינואגה ינפב ןכ השענש יתאצמש ןויכ אוהו יתשרחהו ןכ (ראווגנוא)
 הרוקה יבועב סנכי םא יתצע דעב לאש י״נ ת״כעמו — ינפמלש ע״נ
 דומעל לכוי שיא לכ אל יכ הזב ץעיל דאמ ילע השק הנה ,הזה רבדב
 םתעד לע ודמעי אל לכש ילעב המה ותליהק ישנא יכ ושכעו ...ןויסנב

 .ולאה םילבה ירבדב
 ."ללוכ״ה תואישנ רבח ,"תומוחה ירמוש" ללוכ תונקת יפל ,םג היה
 החמש ברה ,ללוכה תואישנל ותימע םע דחיב הנפ אוה הז דיקפתב
 יקולא םע יבידנ לארשי ינומא ימולשל ,גרובסרפ לש הבר רפוס םנוב
 םינברה םהילע םיהובגו םימימתו םירשי ,םיניצקו םיפולא ,םהרבא
 ׳יחי םהילע ׳ד ןרגנוא ץראב ולגד לע שיא ןידמ לע יבשוי ג״הואמה

 .ס":יע םהילע םולש תופשיו
 ה״ב

 עודי יכ ,רוסחמל ךא ק״האב וניללוכ דעב ץילמהל םיתפש רבד
 ח״ת ,םיקידצ ׳יארי םש קיזחהל טרפבו ק״הא בושי ׳יוצמ לדוג
 םהיחא תובדנל קר תויולת םהיניעו ,שדוק תמדאב ׳ד תא םידבועה
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 ר״ב לש תוקוניתו םימותיו תונמלא המכ הזל ףרוצמו .וניתנידמב
 םתויח ידיל ךרוצה לככ םהל ןיא יכ םהל רוסחמהו ינועהו (ןבר תיב)
 כ״עו ,הריד תיב םהל ןיא םג .יראה תא עיבשמ תובדנה ץמוק ןיאו
 ריעב תונבל םיללמואה תבוטל ומכ םיבידנה תבוטל אוה לודג רבד
 יבצ קחצי ה״ומ ריבגה הנק רשא המדאה לע הרידל םיתב המש ׳ד
 םינברה לארשיד אעראד יחולשו י״נ (רעפראדססצאר יבצ קחצי) צ״ר

 הזיאב םירבדה ליח ישנא םיבידנה ינפל וררבי ו״יה ז״כומה םיגלפומה
 .בוט תכרב וילע אובתו םעני עמושהלו םהינש תבוטל ושעי ךרד

 וניזאה ק״שע ראווגנוא
 ה״הלד ׳ימרי ה״ומ ןואגהב וועל רזעלא
 ה״קדבא
 הדובעל ןויצ תביח ןיב לידבה אוה — שדוקה ץראל ותבח לכ םע
 יחרזמה לשו ללכב תינויצה תורדתסה לש תיתובשיתהה־תיטילופה
 תונמהל רוסאש ,הירגנוה ינואג ואיצוהש רוסיאל ףרטצה אוה .טרפב
 יפכ — יחרזמה תורדתסה לע םג אלא ינויצה הנחמה לע קר אל
 ונתנידמ יקידצו ילודג לוקב עומשל םיביוחמ ונחנא" :רוסיאב בתכנש

 ."םתפיסאב לבח תחקל רוסאו םיחרזמה תרבחב רבחתהל אלש
 .וועל רזעלא יבר םהיניבו — הירגנוה ינבר בור ומתח הז רוסיא לע
 םירפכבו תורייעב ובשיתה םינבר רשאכ וצרפ םיבר םיכוסכס
 אל .םהילע השורפ התיה תיזוחמהו הלודגה ריעה בר לש ותדוצמש
 וועל רזעלא יבר .וללה םינינעב ומייקתה הרות ינידו תויוררוב טעמ
 תורייעב בשיתהל םינבר ץירמהו דדוע רשא םידיחיה םינברה ןמ היה
 דחא ירקיע יאנת דימעה אוה .ותורמ תחת םינותנ ויהש םירפכבו
 תורייעה לש םייתדה םייחב ליעפ קלח וחקי הלאה םיניידהו םינברהש
 םעה בל תא םיכשומה םירבדב ודמליש ,הרות ירועש ונתיש .םירפכהו
 תלהנה .םתוא לואשל םיאבש תולאש ןורתפב קר רמגי אל םדיקפתו
 ןכש ברה לש וז וכרדמ החור תרומ תא םעפ אל העיבה הליהקה
 אל אוה םרב תיזוחמה הליהקל םלשלמ וקספ תונטקה תוליהקה

 .וז וכרדב ךישמהו ךכב חיגשה
 אוה ,הפנעה תירוביצה ותוליעפו ריעה ברכ םיברה ויקוסיע תורמל
 םיקלח ינשב ם״במרה לע "והימרי ירבד" ויבא ירפס תא רואל איצוה
 ונבר .רודה ינבר ידי לע דאמ ובשחנש (ר — ה״לרת שטאקנומ)
 ח״ערת ולסכ שדוחל ד״יב ,ט״ע ןב ,םימי עבשו ןקז ,רטפנ לודגה
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 ינבר רתיכ ראווגנוא ינבר לש לודגה להואב רבקנ אל אוה .(1917)
 די לע ןמטנו לעהיוא ריעל הרובקל לבוה ,ותאוצ יפל ,אלא ,ריעה
 ,ריעה לש לודגה תסנכה תיבמ האציש ותיולהב .לודגה ויבא לש ורבק

 ירבח ,ריעה שאר םהיניב ,םיפלא תופתתשהב הביבסה ינבר והודיפסה
 .םהיניצקו הרטשמה דקפמ ,ריעב אבצה דקפמ ,תינוריעה הצעומה
 תבכר דימעה לשממה — תבכרה תנחתל ןוראה לבוה תסנכה תיבמ
 תואמו התלהנהו הליהקה שאר .לעהיוא ריעל ןוראה תלבוהל תדחוימ
 דובכה תא ריעה לש לודגה הברל קולחל וז תבכרב ועסנ ריעה ידוהימ

 .ןורחאה
 עודיה ,ורפס תא ותריטפ רחאל איצוה ,וועל והימרי ברה ,ונב

 רפסל המדקה בתכ אוהו "רזעלא תדוקפ" םשב ינרותהו ינברה םלועב
 .(א״צרת ראמטאס) .ןימינב תחתמא םשב

 דוע םיניידכ ושמישש הלא םה ולש ןידה תיבב ושמישש םיניידה
 המלש ׳ר ןתח ,הטענב ןושרג ברה :רעמייהנאמ שריה יבצ יבר ימיב
 ט״סרת תנשב רטפנ .ג״צ ,׳צ ׳יס לליה תיב ת״ושב רכזנ ,דירפצנאג
 הרות ישודיח הברה ונממ וספדנ ,אדורב ןמלז המלש ברה ;(1909)
 בבוח היה ,דירפצנאג המלש ׳ר ןתח אוה םג ,"תויפלת־לת" ןוחריב
 אוה ובש תויפלת־לת ןוחריב ךורא רמאמ ונממ םסרפתנ .בהלנ ןויצ

 עתרנ אל אוה .יחרזמה תורוש לע חפתסהל םירסואש םינברה לע גישמ
 ץילממ אוה ורמאמב .הירגנוה ינבר בור תעד דע רמאמה תא םסרפל
 .ע״רת תנשב רטפנ אוה .יחרזמה תורדתסה תולועפב ליעפ קלח תחקל
 יבצ םייח ׳ר ןואגה ןתח ,דלפכייר ךורב ברה :םהילע ופסונ .(1910)
 שארב דמעו הרותב לודג היה אוה .(101 ימעב וילע האר) .רמייהנאמ
 ב״ערת תנשב .(1911) .א״ערת תנשב רטפנ .ריעב הרות דומלת תרבח
 אוה .ףייטש ןתנוי ברה םירשימ דיגמו קדצ הרומ ,ןיידל לבקתנ (1912)
 הרותה לע "םשה ידומל" רפסה רבחמ ,לודג םכח דימלתו ןדקש היה
 ,רשאכ לודג היה םרעצו ,הליהקה ישנא לע דאמ בוהא היה .הרוסמהו
 הריבה ריעל המוד דיקפתב שמשל רבע אוה (1925) ,ה״פרת תנשב
 לבקתנ הבש קרוידינל רגהל חילצהו האושהמ לצינ אוה .טספהדוב
 הרזעב תורוצנו תולודג לעפ םש םג .קרוי־וינב "תינמרגה" הלהקה ברל
 הירעוה יטילפלו ללכב קרוי־וינל עיגהל וחילצהש האושה יטילפל
 .ותאירק לכל םיעמשנ ויה הליהקה ירבחו ותליהקב דוהא היה .טרפב
 היה אוה .דיסח היהש רכיירטסא ריאמ ברה :ויה םיפסונ םינייד
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 ןידה תיב רצחב היה ומוקמ .רתיהו רוסיא תולאשב ירקיעה קסופה
 היה אוה םגש — אדיורב השמ ברה ;הליהקה לש הטתשמה די לע

 .דירפצנאג המלש יבר לש ודכנ היהו דיסח
 ורבעש רתויב םישקה םימיב תאזו בר אלב ריעה התיה םייתנש
 ףוסב רטשמה יפוליח לש םימיה הלא ויה .ריעה יבשות לע
 ןוטלשל םירגנוהה ןוטלשמ הרבע ריעה .הנושארה םלועה תמחלמ
 לש הנובשח לע ,לודגה הקלחב ,המק היקבולסכ׳צ .םיקבולסוכ׳צה
 לש הריבה ריעל ראווגנוא הכפה זוחמ ריעמו .תחצונמה הירגנוה
 הקילבופרה לש ילרגטניא קלח זאמ התיהש ,תיטפרקה־היסור לבח
 תא קפסל ךרוצ היה יכ בר לש הריחבה התיה השק .תיבולסוכי׳צה
 ,םידיסח ,םידגנתמ :הב ויהש ריעה לש םיבשותה לכ לש תושירדה

 תושאר הטילחה (1920) פ״רת תנשב .םיללובתמו םינויצ ,םיליכשמ
 ונב ,דלאוונירג ףסוי םהרבא ברה ,טסוח לש הברב רוחבל הליהקה
 ינואגמ דחא ,דלאוונירג השמ יבר ,"םשובה תגורע" לעב לש רוכבה
 ףסוי םהרבא יבר .טסוח ריעב הלודגה הבישיה תא להינש ,הירגנוה
 תנשב לודגה ויבא תריטפ רחאלו ,אוואקאמ ריעב תונברב שמיש
 ןמ היה אוה .טסוח ריעב ומוקמ תא אלמל רחבנ אוה (1910) ,ע״רת

 .תודימ לעבו הרותב לודג ,ורודב םיבושחה םינברה
 .תולועפל בחרנ רכ דלאוונירג ףסוי םהרבא יבר אצמ ראווגנואב
 ותלחמ םלוא ,ברה לש ותוישיאב תובר תווקת הלת ריעב רובצה
 ידמ רתוי ברעתהלמ וענמ ,הירופ תוליעפ לש םייתנש רחאל ,השקה

 תמדוקה התראפתל הרזחש הלודג הבישי להינ אוה .הליהקה ינינעב
 ןהכ אוה — ותנוהכ תונשב — .םירוחב תואמ הב ודמל בושו
 הדובעב .ותינכת יפל ריעב בוריע רדוס — םינש עבשכ תונברב
 היה .לושכמ ריסהלו םיבר תלקת עונמל ידכ בר ץרמ עיקשה וז
 אל הליהקה תלהנה .םיינוריעהו םייתלשממה תודסומה לע םג לבוקמ
 ותושרל הדימעהו השקה ותלחממ ברה יופירל םייפסכ םיעצמא הכסח
 םג ןמזוה .הפוריאב תוריב המכמ דחוימב ואבוהש םיבושח םירוספורפ
 תולחמל ימלועה החמומה אוהש וילע רמאנש הידבשמ בושח רוספורפ
 ענמנ ברה לש הנורחאה ותלחמ תפוקת ךשמב .הב הקל ריעה ברש
 תינברה הלחה זאו הליהקה ינינעב ישעמ ןפואב קלח תחקל ונממ
 השרד םג איה .םינינעב ליעפ קלח תחקלו ברה םשב העד תווחל
 הליהקהו רבעב םהב וגהנ אלו לבוקמהמ וגרחש תויפסכ תואצוה
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 ריעצ ודועב ברח רטפנ הליהקה ישנא ןובאדל .הל תונעיהל הצלאנ
 יקוליח ויה ותרובק םוקמל רשא ,(1928) ח״פרת תבטב ו״טב םימיל

 לעב לודגה ויבא רבק ידי לע ונימטהל שיש ןעט קלח .החפשמב תועד
 שרד — ,תינברה םכותבו רחאה קלחה .טסוח ריעב ״םשובה תוגורע״
 םאש התיה תינברה תרבס .ראווגנוא ינבר לש לודגה להואב רבקיש
 תונברה לע הקזח תנעט ןועטל החפשמה לע לקי ,ריעב רבקי ברה
 תא תונברה סכ לע בישוהל הליהקה ירבח המכ תרזעב לכות איהו

 .שעדמ טענאפ ברה ןתח — דלאוונירג עשוהי ברה רוכבה הנב
 ,ונרכזהש םיניידל ףסונ ,דלאוונירג ףסוי םהרבא ברה לש ןידה תיבב
 .איילב ריאמ ברה םג שמיש ,וועל רזעלא ׳ר לש ותנוהכ ימיב ושמישש
 היה .ןיידראווניילקמ ברה לש ונתח היה .ראווגנוא דילי היה אוה
 םירועש המכ .הבישיה תא להנל ריעה ברל רזעו לודג םכח דימלת
 להינ ,שדח בר תריחבל דע ,ריעה בר לש ותריטפ רחאל .ודי לע ונתנ
 תא ,ריעה דיליכ ,הליהקה ישנא לע דוהא היהש ,איילב ריאמ ברה

 .םיברב הרות ץיברמ היהו הבישיה
 תקולחמ ריעב הצרפ דלאוונירג ףסוי םהרבא ברה לש ותריטפ רחאל
 ייחב הלודגהו הדיחיה תקולחמה וז — ומוקמ אלממל רשקב הזע
 ידוהיל דובכ האיבה אל וז תקולחמ .רומח גוליפל האיבהש ,הליהקה
 תינתלעפ השא — ברה תנמלאב תקולחמה לש התישאר .ריעה
 רוכבה ונבל — הקזח תרותב תונברה אסכ תא השרדש — תינטלתשו
 ,הב וכמתש הלאכ ויה .דלאוונירג עשוהי יבר אוה ,רטפנה ברה לש
 תונתלעפ תא ורכז םה — וז השירדל דגנתה הליהקה ירבח בור םלוא
 היתושירדו התונרזפ תאו ברה לש ותנוהכ ימיב תינברה לש רתיה
 תישעמ הניחבמ ,התשירדל תופירחב ודגנתה ןכ לעו תובורמה תויפסכה
 .הקזח ףקותב הליהקב בר לבקתנ אל םלועמ ירהש תינורקע םגו
 הקזח ימעטמ ריעה ינברכ רבעב ולבקתנ אל םירחא םילודג םינואג
 שרופמ ףיעס שי ראווגנואב בר לכל רסמנש תונברה בתכבש ,דוע המ
 םג ןכ לע רתי ריעב תונברה לע ברה ינבל הקזח תנעט ןיאש רמואה

 התיהש הקזחה דגנ ריעב ברל לבקתנ דלאוונירג ףסוי םהרבא יבר
 אל ברה תנמלא .וועל באז ןימינב ברה — וועל רזעלא ׳ר לש ונבל
 תויושרה תא וינעב הבריע איה .ורכזוהש םיקומינה לכב הבשחתה
 תועד תמחלמ הצרפ ךכו .םיבוט םירשק הרשק םתאש תוינוריעה
 ריעה ידוהי דובכ תא הדירוה ,רומאכ ,רשא ריעב תכשוממהו הלודגה
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 הנהנ ןוטלשה .טרפב ןוטלשה יניעבו ללכב תיללכה היסולכואה יניעב
 ודימעה םה ץוח יפלכ לבא — ,םמצע ןיבל םניב םידוהיה תמחלממ
 הטקש ריעכ העודי התיהש ,ראווגנוא .ןוצר םיעבש םניא םהש םינפ
 ךותמ הלהנתה תקולחמה .שממ המחלמ הדשל הכפהנ ,תובירמ אלל
 תועצה ועצוה .ינשה דצה דובכ לע סח אל דחא דצו תרווע תואנק
 תוריחבה תא תוחדל העצה םג םהיניבו ,הליהקה ידבכנ ידי לע תונוש
 דע ,ןיד תיב בא שארכ רטפנה ברה ןב שמשי םייתניב — ריעה ברל
 זאו — תוחורה תא עיגרהלו בירה תא טיקשהל םידדצה ידיב הלעיש
 אל ,רומאכ ,ברה תנמלא םלוא .העוגר הריואב הנמיקתת תוריחבה
 הריבה ריע יכ — תונשקעב — תושרה ינפב םג הנעט איה .הרתיוו
 אלא ,תוריחבה תא םייקל שי ןכ לעו בר אלב ראשהל הלוכי הניא
 ׳רל תונברה סכ עיגמ הקזח תרותב יכ לגדש ,הזה דצה ,םייתניבש
 עשוהי ׳רש שרדו תוידיימ תוריחבל ותעצהמ טרחתה ,דלוונירג עשוהי
 ךכל הדגנתה הליהקה תצעומ .תוריחב לכ ילבמ תונברה סכ לע הלעי
 גיצהל עשוהי יבר יאכזו יאשר .בר תריחבל שגת הליהקהש הטילחהו
 תויאשח תוריחבב היהת הערכהה — רחא בר לכ ומכ ותודמעומ תא
 תא לבקי רשא דמעומה ,העבצה תוכז םהל שיש הליהקה ירבח י״ע

 .ריעה ברכ רחבי תולוקה בור
 ינש ויה הלא ןיבו — םידמעומ העברא הגיצה הליהקה תלהנה
 ברו םילהעצ לש הבר אנהכ ךלמילא ףסוי יבר .םיריכב םידמעומ

 .רטפנה ברה לש ןבה — דלוונירג עשוהי
 םיבתכמ ומסרפ וליפא םימעפל — הזע הלומעת להינ דצ לכש ןבומ
 רמוח םסרופ .םידדצה ינש ךכב ושמתשהו בוטה םעטב ועגפש םייולג
 םתוישיאל רשק לכ ךכל היה אלו הליהקה ישנאב ישיא ןפואב עגפש
 תירגנוהה הפשב רמוחה םסרופ ללכ ךרדב .תוריחבל וא םידמעומה לש
 רמוחה תא אורקל הלכי תירצונה היסולכואה םגש ךכ ,תינמרגב וא
 תויתואב שטייד שידייב — רמוחה םסרופ ןכמ רחאל קר .יתלומעתה

 .תוירבע
 תרבוח םסרפ ,הקזח תנעט ןעטש דלוונירג עשוהי ׳ר לש דצה
 ,א״טילש ונירוד יקידצו ינואג םינברמ םיבתכמ" ,"שדוק יבתכ" םשב
 ועיבהו ובתכש ,הנומאבו תמאב םינמאנה שא תובהל םיבצוח םירבד

 .ו״צי וניתלהקד תונברה אסכ רבדב הרות תעד — םתעד
 הפ תודומח שיא ג״הרה טאדידנאקה לש הארוה תרתה יבתכ םגו



 לגיפש הדוהי ר״ד 130

 ונינודא ןב א״טילש דלאוונירג עשוי ה״ומ םסרופמה תוילגרמ קיפמ
 .ה״הללצז ה״פדבאה ןרמ חונמה קידצה ןואגה וניברו ונירומ

 "!!!וינפל רשא תא ןיביו טופשי ויניע הארמל ךלוה רשי שיא לכו
 בתכמ בתכ איקסנישוד יבצ ףסוי יבר ,םהה םימיב טסוה לש הבר
 ח״שדחא" ־רתיה ןיב ,וב רמאנו ראווגנואב הליהקה ינבמ דחאל
 רשאכ תרחא הליהק ינינעב ברעתהל קפאתאו שירחא םלועמ יתישחה
 ךיא המת אורקל קפאתהל לכוא אל תעכ ךא וננומדק ורמגו ונמנ
 תובלושמ םיידיב קוחרמ ודמעת ו״צי םכתליהקב ומש יבשוחו ׳ד יארי
 תעשב ינינעב ינא הנהו שדק ללחל םירז דומעב תוקובח תועורזו
 יתכרע ל״צז ד״באה קידצה ןואגה ברה תריטפ רחאל דימ סומיח
 ג״הרה ונב ותמלוהש ימל הרטעהו הרשמה םושל םבל לע רבדל בתכמ
 ול ׳יה הבס י״עו ויריכמ לכ יפב ראופמהו חבושמה י״נ עישוי ה״ומ
 יכ שובי אל אוה קהבומו לודג ח״ת תמאב יכ יתיארו יפל הפ ןוחתפ
 איבהל ךירצו הליהקה ישאר יכ ינטב זגרתו יתעמש תעכו רעשב רבדי
 םא טלחויו רמגוי םהיפ לעו אוה םש ןטקו לודגה ןומהה ינפל רבדה
 הפיסאה םאו תאזכ התיהנה !םימש ומוש .אל וא הקזח ןאכ שי
 ,הילע המ הרותו ?ןידה קספנ רבכ הקזח ןאכ ןיאש טילחת תיללכה
 ראווגנוא ומכ השודק להקש ונימיב התלע ךכש קש ורגח הרות הרות
 הב הלע ךיא ץרפב דומעלו רדג רודגל לזרב תמוח התיה רשא א״עי
 ךלילו םהמע ץעיתהל ו״יה רודה ימכחמ ׳ד רבד עומש ובא אל ץרופה
 ויריכמו ויבהוא י״נ עישוי ה״ומ ברהש יל דגוה דגהו םהיתוצעומ רחא
 ונממ וענמ הז םג תולהקמב שורדל והודבכי פ״כעש להקהמ ושקב
 הזמ ףעתסהל לוכי ׳יה קזיה וא ןורסח הזיא רפוסי יכ ןמואי אל
 האי אלו האנ אל יכ יתאצמ אל ץוריתו יתארק המתש יתרמא כ״ע
 תמא תואש ימ לכל ארקא םישיא םכילאו .האדוהכ הקיתשב דומעל
 תובבלה תבוחב ׳כ רבכו םירובגב ׳ד תרזעל ןגמ וחשמ ומוק וחצמב
 הברה החוד תמא טעמ ךכ לודג רדחמ ךשוח החוד ןטק רנש ומכש
 םישקבמ םירורבו םיבוהא להקה ינב בורש הוקאש כ״שכמו ,רקש ןמ
 ,והואצמי אל םש רשא תולקלקע תוחרוא ךרדב ועתש קר תמאה
 וסוחי ילוא לולס ביתנ ואצמי בלה ןמ םיאצויה םיטעומה ירבד ילואו
 םולש םושי וימורמב םולש השועהו הרותה דובכ לע ומחרי ילואו
 ׳ד םעונ ׳יהיו םכיתנומראב הולשו ׳ולש םכינחמבו הלעמ לש אילמפב

 .ע״עו התעמ םכילע
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 םיעדוימו םיריכממ ׳או ׳א לכל ט״כו ש״דב^תוכרב ימתוח לכב ומהו
 .שפנו בל לכב ש״ודה ודידי

 .איקסנישוד יבצ ףסוי
 בתוכ דניירפ עשוהי םהרבא יבר ,דאסאנ־םארעטניא לש הבר

 .ו״צי ראווגנוא ק״קב ...םידיסחו םידימ םיניצקו םיפולאל
 תואלמל םכבל םתתנ אל ןיידע יכ יתעמש רשא העומשה הבוט אל

 קלתסנ רשא תעמ בר ןמז הז רשא םשד ד״בא צ״הגה ברה םוקמ
 לכל עודי יכ ילילפ ןינע והזו ה״הללצז םשד ד״בא חונמה ןואגה
 רשא י״ע ל״ר הזמ חומצל ןילוכיש תולושכמ המכ ליכשמו ןיבמ
 ךיראהל אוה רתומל ךאו לשומו רטוש ןיצק ילבמ תבשוי הליהקה
 חינה ה״חללצז םשד ד״בא חונמה ןואגה רשא םכתליהקב טרפב הזב
 ה״הלז ויבא םוקמ אלמל אלטציא ותואל יוארה ותומכ ןב וירחא
 אל ה״אלבו םויל םוימ רבדה תא וחדת הז המלו ...האריו הרותב
 י״פעש םשד הרשמה לבקל ׳ד אריו ח״ת רדגב אוהש בר ושפנב ביהרי
 אל יאדוובו ה״הללז חונמה ןואגה ןבל תונברה תקזח ךייש ק״התוד
 םייחה לזוג יכ הכלהכ תורוהל אימשד אתעיס ול ׳יהי אלו הכזי
 חילצי םכדיב ׳ד ץפחו וניתובא תלחנ תלחגב הוכי יאדוובו םיתמהו
 ׳דו ויבא תא שרוי ןבה םיונימה לכבש ק״הותב ונילע הוצמכ םייקל

 ת״שבדה ׳ולשו םיבוט םייחל םכיטפשמ רומגיו םכמתחיו בותכי בוטה
 .ט״ושבל הפצמ ר״האב

 .דניירפ עישוי םהרבא ק״ה
 םייח יבר לש ונב ,דרעפצארמ םאטשרבלה רזעילא םולש יבר םג
 ןעמל םכתא שקבלו םכתא ררועל הז יתאב" :האירקב הנפ זנאצמ
 םכתליהקב ד״באו ברל ה״הלז חונמה צ״האגה ברה ןב תא לבקל םשה
 אלמל אלטציא התואל אוה יואר א״טילש עישוי ה״ומ לודגה ברה יכ

 אלש יתארי יכ וגשת אלו םכיתושפנב ורמשהו ה״הלז ויבא םוקמ
 לש םתלחגב ו״ח ׳וכי אלש םינינעה לכב םינאממה םישנאה וטרחתי
 ץראה בוטמ םתעמשו ובאת םאו .ה״הלז םישודקה םיקידצה חונמה

 ..."ולכאת

 :הז ןינעב אוה ףא הנפ םאטשרבלה םולש יבר בוקפארטס לש הבר
 .א״עי ראווגנוא ק״קב םימימתהו םירשיהו םידיסחה דובכל"

 ׳והמ דיסחה ג״האמה ברה תא ורטעתש םכתא שקבל הזב יננה"
 ויבאמ הקזח ול שי יכ םכריעד תונברה תרטעב י״נ דלאוונירג עישוי
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 ולזת אלו אלטציא ותואל יואר אוה םגו ל״צז ןואגה קידצה ברה
 הנמלא רוסיאבו ותקזח תליזג רוסיאב עוגפל אכפיא סחו הלילח
 תוכזבו ךלמ לש ותונמלא ׳יפא ס״במרה בתכו ןונעת אל םותיו
 םכינינע לכבו םכיקסע לכב ועשות ק״הותב ונילע הוצמכ ומייקתש

 ".ודיד הרהמב המילש הלואגל הכזנו
 הכימת בתכמ בתכ ,ךיי־ונערהע ןמלז המלש ברה ,יולמאש לש הבר
 הליהקל חלשנ אל בתכמה םלוא דלוונירג עשוהי ׳ר לש ותודמעומב
 לש ונתוח ,שעד לש הבר טענאפ לאקזחי ברה לא חלשנ אלא

 :הונרכזהשו המסרופש הכימתה תרבוחב םסרופ בתכמה .עשוהי יבר
 א״עי ראווגנוא ק״קד תונברה ןינעב יתעד ול עידוהל שרד רשאו"
 התימ וב רמאנ אלו י״כלו ח״לש ה״הלז צ״הגה ׳וחמ דובכ רשא
 ה״ה האריבו המכחב ומוקמ אלממ רשא רקי ןב וירחא ריאשה יכ
 יכ עודי הנהו י״נ עשוהי ׳מ םוצע יקבו ףירח לודגה ברה ונתח
 יכ םאו השוריב ונבל תונברה עיגמ ק״הות י״פעו םיקסופה בור תעד
 קוזיח הזב האור יכנא רשאל לבא דחא דצל בישהל יוארהמ וניא

 ל״נה ק״קד םיאריה לע המת ינא יכ יטע ירפ עונמל לכוא אל הרותה
 וטרחתי וקתשי םאו רבדב ץמאתהל םהל ׳יהו הז רבדל םיקתושש

 לע הרעקה ךופהי רשא בר םהל וחקיו םישדחתמה ורבגתי יכ כ״חא
 וברחנ ןבה תא ולבק אלש תוליהק הברהב וניניעב וניאר רבכו ׳יפ
 ח״וקו ש״כו ,םש הרותה טעמכ חכתשנ םינש טעמלו ןוימטל וכלהו
 ונינמזב רקי ןויזח אוהו לודג ח״ת אוה י״נ עשוהי ׳מ ברהש ד״נב
 ו״ח ותוא וחירבי םא הלודגל הלוע אוה יאדוב וירוענמ ׳ד ארי אוהו
 ברב םיצורו תושדחה רחא םיכלוהה םישדחה דצ קפס ילבו ותקזחמ
 ׳ד תארי רשאו ודגנ המה ןה ול דיגי ולקמו םימע ןושלב שורדיש
 ...ל״ז צ״הגה ויבא אסכ לע בשוי ׳יהיש אוה הצורמ יאדוב וברקב

 ."׳יש םירקיה ב״בכלו ל״נה ג״הה ונתחלו ג״כדהכל םולש רמואו
 םיובלטייט לאוי יבר ר״ומדאה ףרטצה עשוהי יברב םיכמותה לא םג

 .ילארק לש הברכ זא ןהיכש ראמטאסמ
 םידיסח האריו הרות יגלפומ םיניצקהו םידיגנה דובכ לא ה״ב"

 .ו״צי ראווגנוא ק״קב השעמ ישנאו
 תובהל בצוח לוקב םבתכמב ואצי רשא תויראל ףינס יכנא םג יננה
 ג״הומה ברה תא םכריעבש תונברה בתכב רטעל ריהזהלו שקבל שא
 םוקמ אלממ אוה רשאל י״נ ר״ג עשוהי ר״הומ ת״ישכ ק״שנב דיסחה
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 ויתובא תקזחב ןבה דימעהל הרמא ק״חתהו האריבו המכחב ויבא
 ה״אלבו לובג תגשה םוקמב סינכיש ׳ד ארי בר ואצמת אל יכ טרפבו
 םא םינוש םינוממ םינומ המכ הרותב רשא םכתומכ הלודג ריעב
 םירבשנ תורובל ו״ח םילפונש יאדוול בורק וללה םיתעב בר םישקבמ
 ו״קו ל״ר תוינוציחה תלעממ םתראפת לכ רשא םישדחתמה ינברמ
 בר ואצמת אלש קפס ןיא םיתמהו םייחה לובג תגשה אוהש םוקמב
 תושעל םכל ןאיו ק״הותה תרהזה דגנ ׳ישפנב אדבוע דובעיש ׳ד ארי

 ."םכירזעב ׳יהי ׳דו הכלהכו הרותכ
 דלוונירג עשוהי יבר לש הכמסהה יבתכ וספדנ תרבוחה ףוסב
 ׳יעשי .יולמאש ד״בא ךיירנערהע ןמלז המלש — :םינברה ול ונתנש
 ברה ,טסוח ד״בא איקסנישוד יבצ ףסוי ,ןעצטיאוו ד״בא ןיטשרבליז

 .לאהימעסדיב ד״בא ,דלעפנירג ןועמש
 םה .הבר תופיקתב דלוונירג ברה ידגנתמ ונע וזה תרבוחה לע

 ?"הקזח" והמ "הקזח" לע תוכמתסהב קר ברה תריחב םצעל ודגנתה
 אלממ תויהל יואר ןבהש האר ויבאו הרותה דומילב דקש ןבה רשאכ
 תא להנל לכויש ידכ ומוקמ תא אלמי ןבהש שקיב אוה — ומוקמ
 יואר אל לבא ,םכח דימלת םנמא ןבה רשאכ לבא .וחורב הדעה
 לש ומוקמ תא .ומוקמ תא אלמל רחא הנומ ,ויבא ךרד תא ךישמהל

 אלא ,םכח דימלת היהש ונב אלימ אל ף״ירה — יספלא קחצי וניבר
 אוה יכ — ותוא הנימ ומצע ף״ירהו ,שאגימ ןבא ףסוי יבר ודימלת
 ימל תכייש הקזחה .התוא להינ אוהש חורב הדעה תא להנל לכוי
 םיבישמה .תיתחפשמ תלשוש לש אלו תשרומה תא ךישמהל לוכיש
 ,"םשובה תגורע" לעב ,דלאוונירג השמ יבר לש ותבושת לע וכמתסה
 ח״וא קלח ורפסב בתכש ,תונברה תא שרדש עשוהי יבר לש ובס
 ברל רוחבל הלוכי הליהקה .םינברה תריחבב הקזח ןיאש ,ד״כ ׳יס
 תונברבש ועבק רשא לארשיב םילודג םיקסופ םנשי .הצור איהש תא
 יבויצוגורה ןואגה הנע הז חורב ."אוה רקפה הרות רתכ" .הקזח ןיא
 ."הקזח" וינעב וילא ונפ רשאכ ןיימה רהנ לעש טרופקנרפ תליהקל
 יבר ברל רחבנ ,ראיורב ברה — טרופקנרפ לש חונמה ברה ןב םוקמב
 תיאשר הליהקה .ףרודסנואב ברכ ןהיכש ץיבורוה יולה יבצ הנוי ףסוי

 .םצפח יפכ בר רוחבל תיאכזו
 וילע םיצילממה תא תישיא םיפקות ,דלוונירג ברה דגנ םיבישמה
 "הקזח״ה םא — :םילאוש םה בוקפורטסמ ברה תא ״הקזח״ה ףקותב
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 תליזג רוסיאב עגופ הב עגופש ימו הב עוגפל רוסאש ךכ לכ השודק
 לש הבר עודמ ןכ םא — ׳ףונעת אל םותיו הנמלא״ רוסיאבו הקזח
 ריעב תונברה אסכ לע ונב תא ריחמ לכב בישוהל הצור בוקפורטס
 הנש םישמח תונברה רתכב שמיש ץנארבוס לש הבר אלה ,ץנארבוס

 ברה ץנארבוסב .אלטציא ותואל יוארש ןב וירחא ריאשה אוה םגו
 םאה — !הקזח שי ראווגנואב לבא — ״הקזח״ תרותב בשחתמ אל

 יראווגנוא תרותו ץנארבוס תרות ייתורות יתש ןנשי
 ךסיגל היה רתומ עודמ :םילאוש םה אוואשריא לש ברה תא
 תנעט הנשי םש םג אלה ,ץנארבוס לש הברל ותודמעומ תא דימעהל
 בשחתהל ילבמ וב רוחבל רבכ הדמע ץנארבוס תליהק םנמאו הקזח
 ןרטש לאפר ׳ר לש ומויא קר .םדוקה ברה ןב לש "הקזח" תנעטב
 תבוטל רתווי אלו — ,ץנארבוסב ברכ ותודמעומ לע דומעי אוה םאש
 דומעי אל ,ןרטש לאפר ׳ר ,אוה ירה ,בוקפורטסמ ר״ומדאה לש ונב
 .ץנארבוס תונבר לע רתיוו אוה זא קר .ראווגנואב הנב ליבשב הדצל

 !הקזח שי ראווגנואבו הקזח ןיא ץנארבוסב :בושו
 איקסנישוד יבצ ףסוי יבר לש ובתכמ יפלכ הבוגתה רתוי הרומח
 אל המל לואשל םכתעד לע הלע אל םאה — :םילאוש םה .טסוחמ
 אוה אלה ,ומוקמב ונב תא הנממה האווצ ראווגנוא לש הבר ריאשה
 .םירופס וישדח וא וימי יכו הנממ אירבי אלו — השונא ותלחמש עדי
 ראווגנואמ ברה לש ותאווצ ונידיב — :תממהמה העתפהה האב ןאכ
 ילש תינברה :ןלהלד רתיה ןיב בותכ הבו ותריטפ ינפל ךרע רשא
 לבקל רובעאו טסוחב תונברה אסכ תא בוזעאש הקזחב יתוא החירכה

 אסכ לע יתרתוו אל םלועמ .ראווגנואב תונברה אסכ תא ימצע לע
 הבר ינאש שיגרמ ינא ראווגנואב ינא רשאכ תעכ םג .טסוחב תונברה
 וריבעתש םכמ איה יתשקב ןכל ,יתרתוו אל התונבר לעש טסוח לש
 תגורע" לעב יבא לש ורבק די לע יפוג תא ונימטתו הרובקל יתוא
 היהי אלו — םידלי ןיא טסוח לש יושכעה הברלו ליאוה .״םשובה
 ׳ר ינבב טסוח תליהק רוחבת הנש 120 ירחאש שקבמ ינא ןכל שרוי

 .טסוח לש הברל דלאוונירג עשוהי
 בריס ,ראווגנואמ ברה לע ודפסהב איקסנישוד ברהש איה הדבוע
 הז ןיאש הנעטב ,ויבא םוקמ תא אלמיש עשוהי יבר לע ץילמהל
 ול חיטבהל הצר אוהו ,ןב איקסנישוד ברהל דלונש רחאל קר .ונינע
 ברל עשוהי יבר תא תונמל האירקב הנפ אוה ,טסוח לש תונברה תא
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 ,טסוחב תונברה תא לבקל םינשה תוברב הצרי אלש ידכ ,ראווגנואב
 .טסוח...ב "הקזח" תנעט ךמס לעו האווצב ויבא תשקב ךמס לע

 :דלוונירג תינברב "םילפטמ" םח ,הז ירחא
 ריעב תונברה תא לבקל ,חונמה ךלעב ,ברה ךלה תוכז וזיאב .א
 תמלש אל םאה ."הקזח" תנעט ונעט םש םג אלה — ?אוואקאמ
 אוה רשאכ ?ברל הב רחביי ךלעבש ידכ הליהקל רתכ ףלא םירשע
 ןיב השק המחלמ הלהנתהו אוואקאמב תונברה סכ תא לבקל עיגה
 קקזהל ילבמ ךלעב רחבש גלפהו "הקזח" ןעטש גלפה - םיגלפה ינש
 הנחמ ילע הנחת םא" קוספב ותשרד לחה ברה ךשיא ,"הקזח" תנעטל
 הנוש המב ."הקזח" תנעטמ דחפ לכ יל ןיא ,רמולכ ,"יבל ארי אל

 ?אוואקאממ ראווגנוא
 לש ונב — וועל באז ןימינב ברה ,ראווגנואב םגש תעדוי ךניא םאה .ב
 םיכסהו ךכב חיגשה אל ךלעבו — ״הקזח״ תנעט ןעט ,רטפנה ברה
 תנעטב הבשחתה אל הליהקהש רחאל ,ראווגנואב תונברה תא לבקל

 ."הקזח"
 ונשי רטפנה ברה ךלעבל רסמנש תונברה בתכבש תעדוי ךניא םאה .ג
 רחבנש בר לכו הקזח תנעט ןיא ראווגנוא ריעבש רמואה שרופמ ףיעס

 ?הקזח תנעט לע שארמ רתוומ אוה ירה — ברכ ןהכל
 ףלא הששו םירשע לש היסנפ תלבקמ תא — .ךל תגאוד הליהקה
 תב הריד םגו תונברב םינש עבש קר שמיש ךלעבש תורמל הנשל רתכ
 רואמ ,הקסה ,תיבה תקזחא לכו הרידה רכש רשאכ ,םירדח השלש

 .הליהקה ןובשח לע
 םה םג םאה ?םיאושנה ךינבל םג גואדל הליהקה תבייח םאה
 הרותב לודג בר םיצור ונא ?הליהקה םכש לע הסמעמל לופיל םיכירצ
 ,המצעל תרחוב התיה ,לארשיב םאו ריע ,ראווגנוא תליהקש יפכ

 .וז ריעב תונברה תרוסמל םאתהב
 תודגנתה דגנתהו ברל תוישפוח תוריחבב אוה םג ךמתש רחא גלפ
 עגפש זורכ םסרפ דלוונירג עשוהי יבר לש ותודמעומל רתויב הפירח
 םירגה ךלש םיחאה ינשש ךל עודי םאה .תוישיא תועיגפ תינברב
 םילכאמ לע ודיפקה אלו םלועמ ןיליפת וחינה אל ,הניו הריבה ריעב
 אוה םהמ דחאו תורשכה תרהט לע אלש להנתמ םתיב — ?םירשכ
 שי גרובסרפ ריעבש ךל עודי םאה ?ריעב םישפחה םינובה אישנ םג
 םלועה דיגי המ ?תילותקה תדל רבעו ותד תא רימה הנבש הדוד ךל
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 תא ובזעש םידוד ינש שי ראווגנואב ברה לש עמשי רשאכ ידוהיה
 הז םאה — ותד תא רימה וליפא רשא דחא ןייחאו תובא תרוסמ
 םה .הזה חסונב תולאש ףיסוה הזה גלפה ?ונלש ינחורה העור היהי

 .ונאבהש המב םיקפתסמ ונאש בוטה םעטה תא ורבע
 ךל שיש תנעוט תא ־הזה גלפה ישנא םיבתוכ רחא יולג בתכמב
 תוריחב לע הטילחהש תערכמה הבישיב םלוא .הליהקה תצעומב בור
 .וענמנ םירבח 12־ו דגנ ויה 5 ,תוריחב דעב הצעומה ירבח 35 ועיבצה
 העבצהב ךכ לע ףסונ ?ךלש בורה הפיא .םירבח 60־מ תבכרומ הצעומה
 ומתח הליהקב תמייוסמ הימונוטוא םהל היהש ידיסחה־זיולקה לש

 :האבה הטלחהה לע האמ ךותמ םירבח 87
 !"תולגתהלו עדותהלו" ה״ב

 תוא לכבש הזב םיעידומ וננה ק״קפד זיולקה ידיסח תרבח ישנא
 ,בר תריחב רבדב ונתליהק תצעומ תטלחהל םימיכסמ ונחנא ונישפנ
 ותואל יוארו ןוגה רתוי אצמנ רשא תא הצרנש ימב ישפח רחבנש
 תעמ םלועמ זאמ הפ ורחבש ומכ האריו הרותב לודג רתויהו אלטציא

 ."השוריו הקזחו המידק לע חיגשהל ילבמ הליהקה תודסיתה
 םירופס םימי עיפוה תוישפח תוריחב שרדש גלפה לש ףסונ זורכ

 ישנא לכל האירק וב התיה :תירגנוהה הפשב תוריחבה םויק ינפל
 ןהבש הליהקה תונקתל םינמאנ תויהל ,העבצה תוכז םהלש הליהקה
 רחבי אלא תונברב השוריו הקזח תרות ןיא ריעבש שרופמב רמאנ
 ףסוי ברה דעב עיבצהל םישקבמ םה .אלטציא ותואל יואר אוהש ברה
 זורכה לע ."תוליהקה עבש״מ תחא ,םילהעצ לש הבר אנהכ ךלמילא
 רתויב םידבכנהמ העבראו ,ריעב םיבושחה ןידה יכרוע העברא ומתח
 לע םינמנ ויהו הנידמה ברעמ תובישיב ודמל הלא .ריעה ינקסע ןיב
 הששו םינש שש ךות יכ םג רמאנ זורכב .הליהקב "םידגנתמ״ה םרז
 איה .םירתכ יצחו ןוילמ הליהקה תפוקמ תינברה האיצוה םישדח
 תא םלשל הליהקה ךרטצת הנב רחביי םאו םיפסכ תרזפמו תינרזפ
 בוחה ירטש לע ףסונ ,הלא תוריחב לע תינברה האיצוהש תואצוהה לכ
 שדחה ברה לש תואצוההש זורכב םיחיטבמ םה .הדי לע ומתחנש
 םימוכסהמ םיזוחא הרשע לע ולעי אל — אנהכ ךלמילא ףסוי יבר
 ברה לש ויתובוח םולשתו ברל םינפה תלבק ןוגראב הליהקה האיצוהש
 ךלמילא ףסוי ברל םהלש דמעומל .ראווגנואל טסוחמ ואובב םדוקה
 רפסמ זורכה .ןהב תאשל ךרטצת הליהקהש תובוח לכ ןיא אנהכ
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 ירחא ואלמו הליהקה שארב םייתנש ינפל דע ודמעש םישנאה יכ
 תינברל .םילודג תובוחל הליהקה תא וסינכה ,תינברה לש היתושקב
 רשאכ — וועל רזעלא ברהלו הצרתש לככ התשקב יפל ףסכ ונתנ םה
 ןמזב ותרכשמ תא וליפא םלשל וצר אל הליהקה שארב ודמע םה
 ומלש הליהקה וזחלש ןמזב וב שפונה תואצוה תא ול םלשל וברסו
 רוחבל האירקב םייסמ זורכה .תויחד לכ אלל הזה םוכסה תא דימת

 .ריעה ברל אנהכ ךלמילא ףסוי ברהב
 ,אנהכ ךלמילא ףסוי יבר .תוריחבה וכרענ רתויב החותמ הריואב

 דנאלנגרובבש (ץנארק־שטיוד) םילהעצ לש הברו הירגנוה ינואגמ דחא
 רערעו תוריחבה םע םילשה אל חצונמה דצה .םוצע בורב רחבנ
 תוררוב ולהני םידדצה ינש יכ העבקש ,הלשממה ינפב תואצותה לע
 רחב חצנמה דצה .תועד יקוליחה לע רשגל וסניו א״לבזו א״לבז
 םהרבא ׳ר *,ףרודכריקמ ברה ,רציפש לימעל רשא ברה :םיררוב ינשב
 חצונמה דצהו *,אנזערעב ריעה לש הליהקה אישנ ץיבוקשומ םייח
 דוד ׳רו עודי ררוב ,ץיבוחלוומ ןיידה לצרעה ברה :םיררובב רחב
 ולכי אל לבא תובישי המכ ומייק םיררובה .יושאק ריעמ *ןיטשדלוג
 ילבמ הרזפתה תוררובה .עירכמה ישימחה ררובה תעיבקב תוותשהל
 .ףסונ דעצ השע ,אנהכ ךלמילא ףסוי יברב רחבש בורה .הערכה
 רמ ,יזכרמה ןוטלשה םעטמ לבחה אישנש השקבב לשממל הנפ אוה
 עמשיו הליהקה םעטמ ורחבנש םיררובה ינש תא לבקי ,לאפיזור
 ךמת אוהש תורמל ,תוררובה תובישיב ועמשוהש תונעטה תא םהיפמ
 ,דלאוונירג עשוהי ברה לש ותריחבב ךמתש גלפב ולקשמ דבוכ לכב
 תא השקבו םימעפ המכ וינפב העיפוה הנמלאה — תינברהש רחאל

 .ול התיהש תוכמסה לכב הל הנתינש ותכימת
 ברה ףרודכריקמ ברה — הליהקה םעטמ םיררובה ינש תעפוה
 ץיבוקשומ םייח םהרבא ׳ר הנזרבב הליהקה אישנו רציפש לימעל רשא
 ותריחבב דדיצש גלפל ןתנ ,לאפיזור רמ ,לבחה אישנ .אושל התיה
 רובע טחשיש םהלשמ טחוש תונמל ןוישר דלאוונירג עשוהי ׳ר לש
 טחוש הנימ םנמא הזה גלפה .הליהקה גוליפ ,רמולכ ,גלפה ישנא
 לבחה אישנ .םמצעל ,הטיחשה ימד תא ובג םה .םרובע טוחשל לחהש

 ףראדסנוא ב״רדבא — גרבנזור לאומש ׳ר ןואגה לש דימלת *
 םינש לבוי — זיולקה לש ר״וי — ץיבוקשומ לאומש ףסוי ׳ר לש ונב *

 .עודי ררוב — ינשאק תליהק יבושחמ היה ןיטשדלוג דוד ׳ר *
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 ףסוי יבר ,הליהקה לש רחבנה ברה לש ואוב תא רשאל בריס ףא
 תונברב שמיש ירהש ,הקילבופרה חרזא וניאש הנעטב ,אנהכ ךלמילא
 — .רתויב השק ןחבמ ינפב הדמע הליהקה .הירטסואב איהש הליהקב
 תיתוכמס תיתליהק תבותכ ןיא ,ךדיאמו תגלופמ הליהקה דחא דצמ

 .תונפל רשפא הילאש תנגרואמ
 ןיידע תיטפרקה־היסורבש לבחה אישנ ינפב ונעט הליהקה ישנא
 יתש הנייהתש רוסא הז קוח יפלו ירגנוהה יתדה קוחה ףקותב
 םינמיסהמ תחא איה תדרפנ הטיחש — .םרז ותואמ תודרפנ תוליהק
 םלעתה לבחה אישנ .תיקוח הניא איה ךכיפלו — הליהק לש םיירקיעה
 ,גארפב תוברתהו ךוניחה רש לא וילא םינופה תא הנפהו קוחהמ
 לבא ,הקילבופרב תויתדה תודעהו תותדה לכ ינינע לע הנוממה אוהש

 ,תדרפנ הליהקל רושיאה תא תונשל ןכומ וניא אוהו יושע השעש המ
 שטאקנומב זלב ידיסח .תדרפנ הליהק ורשיא אל שטאקנומבש תורמל
 תידיסחה הליהקה םתליהקל אורקל וצלאנו םמצע ינפב הליהק ודסיי
 ןכש תיאמצע הליהק םיקהל ולכי אל תרחא יכ — תיגולואנה
 היצילאג ינברמ המכ .תויסקודוטרוא תוליהק יתש םיקהל היה רוסא
 תידיסחה הליהקה" הזה רזומה םשה תא הרירב תילדב ורשיא
 — היקבולסו הינבליסנרטו הירגנוה ילודג לכ םלואו ״תיגולואיגה
 ארקיתש תידיסח וליפא הליהק לש ילמסה םידקתהמ וששחש

 היה רחא ןיד .ולבק רשא םירומה תאו םיטחושה תא ורסא תיגולואיג
 ץוחמ םג גוליפה תא רשיאו גוליפב ךמת לבחה אישנ הבש ראווגנואל
 ראווגנוא לש תונברל וכרדב םילהעצ תא בזעש אנהכ ברה .קוחל

 .ראווגנואל עיגהל ול רשפיא אל ןכש ,יושאק ריעב עוקת ראשנ
 רחבנה ברה תא איבהל הדיבש המ לכ התשע הליהקה תלהנה
 .ריעב תונברה לש ישעמה לוהינה תא ודיל לבקיש ידכ הליהקל
 הרייעב תונברב שמיש רחבנה ברהו ליאוה יכ ועבק םינטפשמ
 תוחרזאה תא שכר אוה םהה םימיבו ,יושאק ריעה די לע ןאדא׳ז
 ןאדא׳ז תא בזעש זאמ םינש רשע ורבע םרטש רחאמו תיקבולסוכי׳צה
 ותוחרזא תא לבקל לוכי אוהש ירה ,הירטסוא — םיילהעצל ברכ רבעו
 םינפה רש םע םיבוט םירשק הלצינ הליהקה .הרזחב תיקבולוסוכ׳צה
 .רחבנה ברח לש תיכ׳צה ותוחרזא רשיא אוהו - יקבולס היהש
 ךוניחהו תוברתה רשל רשק אוצמל הליהקה החילצה ןכמ רחאל
 הריחבה תא רשיא אוהו הנידמב תויתדה תודעה לכ לע הנוממ היהש
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 ןפואב ריעב תונברה תא להנל לוכי אנהכ ברהש עבקו הליהקה לש
 א״לבזב תאז וררביש אוהש דצ הזיאמ תועיבתו תונעט שי םא .ישעמ
 רחבנה בר ינפב רוגסל אוהש יתלשממ םרוג לכמ ללש רשה .א״לבזבו
 תלהנה יכ ,וז העיבקב ךרוצ היה .ריעב לודגה תסנכה תיב ירעש תא
 ברה ינפב רוגסל וצ ןורחאה עגרב ןתי לבחה אישנש הדחפ הליהקה
 הליהקה ינפב ךרדה הללסנ ךכ .לודגה תסנכה תיב ירעש תא רחבנה
 .ריעב תונברה אסכ לע ימשר ןפואב ובישוהלו רחבנה ברה תא איבהל
 הבורקה הרייעב ברה ינפ תא לבקל האצי תוינוכמ לש הלודג הרייש

 תליהק תלהנה םע דחי ץנארבוסל עיגהש ברה ץנארבוס איה ,ריעל
 - תוינוכמ 80 לש הלודג הרייש תיולב ראווגנואל אבוה - יושאק
 ,ריעה שאר י״ע לבקתה אוה תסנכה תיבב .לודגה תסנכה תיבל רשייה
 אוה םירצק הכרב ירבד רחאל .םיפלא לש להקו ריעה תצעומ ירבח
 תחורא הכרענ ברעב .הנושארה ותשרד תא םאנו תסנכה תיבל סנכנ
 .ריעה ידוהי לש הנמשו התלס — שיא 200 הב ופתתשהו תיגיגח ברע
 ןעמל" :םשב תדחוימ תרבוח םסרפ ,חצונמה ,ינשה גלפה
 ונירוד ילודג םינברה י״פע ,םיסכודוטרואה םידרחה םידוהיה ועדי
 הדעה ךותמ ולדבה" םייקלו דרפהל ונייה םיביוחמ םיסכודוטרואה
 תא ומסרפ םה תרבוחב ."תמאה תא ועדיו וארקי םעה לכו "תאזה

 .גוליפה תא םיקידצמה םינברמ ולבקש םיבתכמה

 איקסנישוד יבצ ףסוי ברה לש ובתכמ אוה רתויב בושחה
 א״עי טסוח ׳קפל א״צרת ורתי ׳ג םויל רוא ה״ב

 ברה נ״די דובכ ה״ה תובא ץע ףנעו תוברע בכוכמ תובבורמ תוכרב
 ה״ומ ת״שכ ׳וכו ותדובעו ותרותב ראופמו חבושמ לדגמו זועמו לודגה
 ק״קדבא ל״קצז ד״וורג י״א ׳והמ קידצה חונמה ןואגה ןב י״נ עישוי

 .(םלוע דעו) ע״עו התעמ ׳ולש בר — א״עי ראווגנוא
 רחא רבדא המו רמוא המו יתעמש ילא האבה ותקעצכה ט״השדחא
 תויהל םתוא יתרהזהש תורהזהה לכ רחאו םהל יתבתכש תונמזה לכ
 הנהו טפשמל וקאו ת״דל ודמעיש רחא דע תונברה יולימב ת״אושב
 עומשל ובא אלש ׳הייתתיהב יאלגיאו .הקעצ הנהו הקדצל .חפשמ
 ׳יה תוקלח תפש ובתכ רשא םהירבד לכו ףוס דעו הליחתמ ׳ד רבד
 טמשהל םתמגמ לכו ,יחד לא יחדמ וכליו םיחודמו אוש תואשמ וזחיו

 .ת״דל דומעל אלשו
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 םדקמו זאמ ויה יכ םמצעל ה״רטע ולטנ רשא םישנא םתואו
 רעת ולטנ םמצעב םה עיסכאדאהוטרואה דעבו הרותה דעב םימחול
 דוסי לכ וילע רשא הרותה ידומעמ ׳א הלילח עורקל ,הריכשה
 עיסקאדהטואה לש ׳יתש ןבא איה הרות ןידה יכ ,הנבנ ׳אהטואה
 םילגרב יכ תוארמ םהיניע חטו םירונסב וכוה הליהקה ישאר םאו
 ורסמ םהילע רשא עיסקאדאחטרואה ירקיעו הרות ירקיע הנסמרת
 ,תורהזאה לכ רחאו תונמזהה לכ רחא ע״יז ונילודגו וניתובר םשפנ

 .ןעסקאדאהטרוא להק םשב םיארקנ תויהל תוכז דוע םהל שי יכו
 י״נ םינואגה םינברה דובכ תא ררועל ינשקב י״נ ודובכש המ לבא
 םינברה דובכ תא ררועי י״נ ותלעמ יתעד יפל לבא ךכב יכרד ןיא ינא
 אלו חיני אל חצמב תמא תואו םירבדה ןכת עדויש ימו םינואגה
 הצעב וננקתי תמא ומתוחש ימו .םירובגב ׳ד תרזעב אובל טוקשי
 תנומא סופתיו קזחתי י״נ ידידי ׳בעמו תמאה ביתנב ונכירדיו הבוט
 .ורזנ ץיצי וילעו וקדצ יצפח וחמשיו ונורי דוע ,׳ורזעב ׳יהי ׳דו ויתובא

 .ח״נולב ט״השוד ודידי הכורבמ הכרב יננהו
 .איקסנישוד יבצ ףסוי

 ינפב תדרפנ הליהק דסילו לדבהל םהל השרה אל טסוח לש הבר
 אלש ראווגנוא תליהק ישארל רסומ תחכות בתכמב שיש ףא םמצע

 עשוהי יברל ורשפיאש הזבש ונעט הליהקה ישאר .הרות ןידל ומיכסה
 .הרות־ןידל םוקמ ןיאש ירה ,ותודמעומ תא גיצהל דלוונירג

 השלש דוע קר לבקל תדרפנה תכה החילצה תיטפרקה היסור ינברמ
 ןמלז המלש יברמ — דחאה טסוחמ ברה לש בתכמה דבלמ ,םיבתכמ
 אוהו תיטפרקה היסורב ןיידע עודי היה אלש ,בוחארמ ברה ,ןמדירפ

 :בתוכ
 םשד םיאריה לע אשיב אמש ארקי אלו קלחיל אוה ןידב כ״ע"...
 לודג ברו םירשכ ם״יבושב תדחוימ הליהק םכל ושעו ומוק םתאו
 הלעמ ולעתו ולשכת אלש םכירזעב היהי ׳דו ק״הות י״פע ׳יהי רשא

 .םינינע לכב הלעמ
 ןמדירפ ןמלז המלש ק״ה
 .לילגהו בוחאר הפד ד״בא
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 הקזח תרותב ויבאמ תונברה תא לביק בוחארמ ברה יכ ןייצל שי
 .רורב ,אפיא ,אוה וקומינו

 :ינוסוקב רומדאחו ברה גרבנטור יבצ לארשי יבר היה ינשה
 ק״פל א״צרת רדא ׳ט רוא"

 ...דבכנה דיגנה ינברה רקיה ידידי דובכל
 ׳ירורעשה רבדב ד״וח ינממ לאש רשא לע הזב יתאב ט״השדחא

 צ״הגהמ םיבתכמ ינפל הארהו ו״צי ראווגנוא ריע םכתליהקב רשא
 יכ ןמואי אל טעמכ יכ הארמה לע יתממותשנו א״טילש ונתנידממ
 םשב םמצע תונכל םיצורה לארשימ להק לכ רשא ןכיתעד םגו ,רפוסי
 תייצלו ת״דל דומעל םיבייוחמ תיסכאדאהטרוא הליהקו "םיארי"
 ת״דל דומעל וצר אל םאו ,איסכאדאהטרואה דוסי לכ הז רשא אניד
 תונכל םיאשר םניא יאדוב ,א״טילש ג״הרה תדועת יפל אניד תייצלו
 דומעל ביוחמ ׳ד תא אריה שיא לכו ,עיסקאדאהטרוא ראותב ע״א

 .םעני עמושה לכלו םימכח ירבד עומשלו הרות לש תדכ םדע
 ל״נה ןמז ח״העב ז״ע
 ב״ר יבצ לארשי
 לילגהו ינאסאק ק״קדבא

 םיקהלו תיללכה הליהקהמ לדבהל שרופמ רתיה ןיא הז בתכמב םג
 הארנכ .טסוח לש הבר לש ובתכמל המוד הז בתכמ ,תדרפנ הליהק

 .ויתובקעב ךלהו טסוחמ ברה לש ובתכמ תא האר אוהש
 ברה ,םאטשרבלה קחצי םייח יבר לש היה ישילשה בתכמה

 :זנאצמ םייח יברל אצאצו אניפטולסמ
 רשא ראוועואב השענה ד״ע ותבושתל יננה ...רתיה ןיב בתוכ אוה
 םינואג תוארתה דעכ םשד תונברה אסכ ןינעב םשד להקה ושע
 הרתה רשא ובתכמב בתכ רשא ,ו״צי טסוח ד״בא ןואגה ברה תארתהו
 רהה תא ןידה בוקיש טפשמל תואסכ ודמעי דע רבד ושעי אלש םהב
 םא ק״הות י״פע יתעד תווחל ינממ שקיבו .םלוקב עומשל ובא אלו
 ה״תכ השקוה — תועדל םיתייצ םניאש תמחמ םהמ דרפהל רתומ
 ךא ,הזכ רבדב םילודג םוקמב דומעאש יכנא ימ יכ ינממ לואשיל
 ומיכסיו ופרטצי א״טילש ונינמז ינואג לכש חוטבו ןוכנ ובל ׳יהי יאדוב
 םיתייצ םניאש להקהמ דרפהל םילוכי ת״דל םיתייצה תכהש הזל

 תייצ תויהל עיסקאדוטרואה תודסייתה רקיע לכ ׳יה הז יכ ,ת״דל
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 וניא יאדוב ת״דל תייצ וניאש ימ לכו םירומו םירוה לוקלו ת״דל
 .דלשב אובי ומוקמ לע לוכה י״הזעבו ןסאקדאהטרואה ללכב הנמנ

 י״ככב ונינרק תמרהל הכחמ ׳יהכ ובוטו ת״שוד ודידי הזב יננה
 .ונימיב הרהמב

 םאטשרבלה קיזייא קחצי םייח ק״ה
 ןיאו — טטוחמ ברה לש ובתכמ תובקעב ךלה הזה ברה םג
 תיטפרקה היסור ינבר רתי .גוליפה רבדב הלאשל הרישי הבושת
 אוואלאווס ,אנזערעב ,שעלעס ,סאסגערעב ,שטאקנומ לש םינברה —
 ותקדצו ותונואג תא םריכהב תינגלפה תכה תונעט תא עומשל ובריס
 םינגלפהו תינגלפה תכה .אנהכ ךלמילא ףסוי יבר רחבנה ברה לש
 רבעמ עודי היה אל םמשש ,תונטק תוליהקב םינבר לא תונפל וצלאנ
 דילש אנראטמ םיובנענעט לעדנעמ םחנמ ברה ומכ םהיתוליהקל
 ףלאוו לאוי ברה ,בונארוומ רעגרעבנערהע רזעלא יכדרמ ברה ,יושאק
 וריתהש םינברהמ ותבושתב גייתסמ הז בר .ץעמלעהמ ןייטשטטאלג
 ברה לש ובתכמ לע ךמתסמ אוה .תדרפנ הליהק םיקהלו דרפהל
 םהל תואי אל ת״דל םתייצמ םניאש הלא יכ וילא ףרטצמו טסוחמ

 .דוריפ לע תחא הלמ ףא ,םרב ןעסקאדאהטוא םשה
 :םתומלשב םאיבנ םיבתכמ ינשש יואר

 ק״פל א״צרת ורתי ק״שע ה״ב
 ןיורב םחנמ לארשי

 ו״צי ןאיפילו — ץטיוואזערב ק״דבא
 ...ה״רומ ׳וכ ׳וכ דיגנה ינברה ידידי דובכ

 יתעד תווח עדיל קקותשמ י״נ ה״עמכ הנה דובכ ישגרב ט״שדחא
 דחכא אלו דיגא תמאה ,הראופמה םכתליהקב העודיה הבירמה וינעב
 לוליחה לדוג לעו תעכ הארנה הארונה הארמה לע דאמ יעמ ומה יכ
 ׳ודג הליהק םיאלפ הדרי ךיאו םכתליהקב ׳יהנה הלודגה הלבנהו םשה

 לכב ׳לוהמ תמסרופמו ,הבושח הליהק התיה לארשיב םינפלמ רשא
 יכ יתעמש תעכו ל״ר ר״הועב הממושו הבירח איה התעו ץרא יוצק
 תונברה אסכה יונימ תודוא ת״דל דומעל םיצור םניא הלהנהה ילהנמ
 ירצ ןיא יכו תאזה תדחפמה העימשה לע םמותשאו םכתליהקב
 שיא רשא תעה עיגה יכו איה רקפה השודקה הרותה לכ יכו ?דעלגב
 תאזה הברוחה לדוג לע ישאר תורעש רמסת ?השעי ויניעב רשיה לכ
 יעמ יעמ םהיללח לע יבל יבל לארשי תיב לכ הברחנ ר״הועב רשא
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 לצאש ק״הות דוסי אוה רשא לארשי תדועת הפרשנ ךיא ,םהיללח לע
 םיביוחמ םידדצהו צ״דיב ינפל םהירבד עיצהל םיחרכומ הבירמ לכ
 יגיהנמו הליהקה ישארש כ״שכמו העינמ םוש ילב ןיד קספה םייקל
 םכתליהקב הארנ ר״הועב התעו ת״דל דומעל םיביוחמ ןורושי תדע
 ודמעל םיצור םניאש רמאל םישוב םניא ולאה םישנאהו רקפה לכהש
 םיאריה לע םמותשא רתויו הליהקה ילהנמ םה ןיידע כ״פעאו ת״דל
 הליהקה ילהנמה דגנכ דומעלמ םשפנב רוצעל םילוכי ךיא םכתלהקד
 לוליח םימרוגו ק״הותב םידרומו םיעשופ עגרו עגר לכב רשא ולאכ
 תא םישיערמ םניא המל רבדה לע םמותשא םגו הזכ לודג םשה
 ןשוחב ראובמ אלה זועו ףקות לכב םתרזעל ודמעיש הלשממה ירש
 רתומ לארשי יניידל תייצל םיצור םניא םיניד ילעב םאש טפשמ
 הזכ לודג םשה לוליח ןינעב טרפבו הנידמה ינייד י״ע םתוא ףוכל
 דימעהל םנימיל דומעל ה״רי הלשממה ירש תא שקבל הבר הוצמ
 רורב תאזו רדענ אל תמאה ןיידע יכ םלועהל תוארהלו הלת לע תדה
 תקזח הדבא ת״דל דומעל םיצור םניא רשא הליהקש םירהצב שמשכ
 הוצמו ןעסקאדאהטרא ללכב אלו לארשי תדע ללכב הניאו התורשכ
 רוסאש רמוא יתייה אניפתסמד ילולו ףרוע םהל תונפלו םהמ דרפהל
 ןידכ םנידו םהלש ברה תארוהו םהלש םיטחוש תטיחש רשבמ לוכאל
 קוחל ותא עבקא הזה רבדל ומיכסי םינבר הזיא דוע םאו ןעגולאנ
 םימש דובכלו ק״הותה דובכל םירמאנה הלא ירבד קזחל לארשיל
 תד י״פע השדח הליהק דסילו תאזכ הליהקמ דרפהל הבר הוצמו
 אלו ש״ריו ח״ת רשיו רשכ ברו םירשכ םיטחוש םהל חקילו ק״הות

 ק״הותב םידרומהו םיעשופ די קיזחמו והער לובג גישמ רשא הזכ בר
 רחאו ת״דל ךליל הצור וניא רשא שיאש הלודג הלבנ הז ןיא יכו
 וניאש תונברה אסכ ול ףוטחלו רהמ ץורל ושפנב זיעה תורהזא המכ
 אכוח אלה ׳ד ךרד םעל תורוהלו גיהנמו בר ׳יהי אוה ת״ד י״פע ולש
 תאזה הפירשה תא ובכי לארשי תיב לכו ול קחצי עמושה לכ ילולטאו
 יכ המרח דע ותוא ףודרלו הזכ שיא ליפשהלו תוזבל רתומ יתעד יפלו
 תמאבו תאזכ הראופמ הליהק בירחהל קר ותנווכ לכש לילעב הארנ
 םחרי בוטה ׳דו לודגה ק״הותה ןויזיב לע ןילימב רוצעל לכוא אל יכ
 ק״הות םדו ךופשה ומע םד תמקנ תא םוקניו לארשי תיב ומע לע
 תמאה ריכי שיאו שיא לכ רשא תעה אוביש יכ הוקאו כ״כ תללוחמה
 תוצוחו הדוהי ירעב עמשי דועו ק״הות ןרקו לארשי ןרק םמורתיו
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 ודבכמ ודידי ושפנ תואכ םימש םש שדקתיו ,בקעי לש ולוק םילשורי
 ק״הותה דובכו םימש דובכ ןעמל בתוכה בגשנהו םרה וכרעכ וריקומו

 .תמאהו ׳ולשה ןעמלו
 ןיורב םחנמ לארשי ק״ה
 ל״נה ק״קפח
 ־אוואשללי לש הבר םסריפ וחוסינב ףירח ,המוד ןכותב ףסונ בתכמ

 :סאלטא םהרבא םולש ברה ,עצער
 הפורת םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו ׳סל ׳ה םויל רוא י״הועב...

 ש״עי אוואשלעי ק״פל
 הליהקה ילהנמ רשא ינעמוש ינסד ד״ע ד״ווחל ינולאש רשאל יתשרדנ
 א״טילש םינואגה םינברהמ תורהזאו תוארתהו תונמזה המכ רחאל ףא
 ועמש אלו וברסו ונאימ ראווגנואד תונברה יולימ ןינעב ת״דל דומעל
 לוקל עומשל אלש קוח ורבע רשא םימעפ שולש רבכ םהל הזו םלוקב
 הזכ להק םא ןנברדו ק״הות ירבד לע רובעל םידעומ המהו ק״הות
 וא םיארי להק סכאדאהטרוא םשב ארקהל תוכזו םש דוע םהל שי
 תקזח הדבאו סכאדאהטרוא םשב ארקהלמ ירמגל םתוכז הקספ רבכ
 תוכז םוש םהל ןיאש אוה אטישפד אתלימ רמואו ןעאו כ״ע התורשכ
 ת״דל דומעל ובריסו ונאימש הזב יכ עיסקאדאהטרואב תיראשו םשו
 תועובק תונקת ונקיתו ז״ע םשפנ ורסמ רשא ל״ז וניתובר תא םיזבמו
 םהו טכירעגסנעדעישהו ת״דה אוה ןינבה דוסיו ק״הות חכ קזחל
 םינברהל םינימאמ םניאש םירמואש טרפבו ת״דל עומשל סיבא םניא
 ירמגל ק״הות לוע םהילעמ וקרפ רבכ ת״דל םידמוע םניא הז םעטמו
 דושחל וזמ רתוי הלודג הזעה ךל ןיאש םשפנל יואו םהל יוא ר״הועב
 ל״זכחו ק״הות יכרדמ ו״ח וטיש א״טילש םיקידצהו םילודגה לכ תא
 ןעגולאנהמ רתוי המה םיעורגו םיתוחפו םירומג םיסרוקיפא המה
 לבא םהמ קחרי ושפנ רמושו יולגב םהישעמ םישוע ןעגולאנה יכ

 םמצעב המהש יולגב םהמ םיערפנ לבא םהישעמ ךשחמב םישוע םה
 ל״זכח ורמא רבכו םהיניעב ץוקכ סקודאהטרוא םשהש יולגב םיארמ
 ׳יכו ןיעובצה ןמ אלא ׳וכו םישורפה ןמ ואריתת לא (ב״כ הטוס)
 ו״מרת תנשמ יולג בתכמב וארו וטיבה ש״ייע םיעשר םהש ל״ז ׳ישרפו
 ד״בא ׳יהש ל״ז רעמייהנאמ יבצ םייח ה״ומ קהבומה ג״ההה ש״מ
 קלחל םילוכי ןיאש םלועל ןיפתושכ םה להקד ן״לייקד ףא םכתליהקב
 ודסייתנש םיגהנמ םינשמ םהישארשכ לבא — ז״אז ןיפוכ םגו םהמ
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 ןיבייוחמ קר קלחל ןיאשרד דבלב אל הרותה ףוג ןכו הרותה י״פע
 םהל םיפתוש ןיד להקד ז״ל ׳יס ח״וא קיש ם״רהמב ב״כו ןכ תושעל
 הברהב ב״כו ע״פב להקל דרפהל םילוכי ןוגה םעטמ ב״פעאו םלועל

 הליהקה ישארו ילהנמש םכתליהקב תעכ כ״שכמו עודיכ תובושת
 ותייצ אלו עיסכודאהטרואה תונקתו יקוח םהילגרב םיסמורו םיסרוד
 דרפהל םתא םיאשרש םימכחו םינברה לכ לע םיגיעלמו הרות ןידל
 םייקלו םהמ דרפהל ןידה ןמ םתא םיביוחמ יאדובו םנומהמו םהמ
 םייסל בתכש ו״ל ח״וא א״ירהמב י״ע תאזה הדעה ךותמ ולדבה
 בותככ םהמ לדבהל ילע הבוחו הוצמ ׳דל חור ןמאנו ש״רי שיא לכש
 לכב ה״כו ו״לש ׳ושת ד״וי קיש ם״רהמב ׳יעו ל״כע ׳וכו ולדבה
 םירשיו םיבוט םה םישארהש םוקמב הליהקו הליהק לכבו תעו תע
 םיגיהנמל םישארה ו״ח םא לבא בוטה ךרד לע םהירחא ךשמנ לכה
 לכה הנומאהו האריהו דומילהו םיבוטה םיכרדה לכ זא םיבוט םניא
 לע םתא םיביוחמש ל״נה לכמ ונל אצויה ל״כע ׳וכו הנכסב אוה
 םירפוכו םירומג םיסרוקיפא המה רשא הזכ להקמ דרפהל ןידה יפ
 שפנ חוקיפכ אוה שממו דחי םהמע תויהל אוה הנכסו ק״הותבו ׳דב

 בור ןיא םהלש ןינמ בורה ה״אלבש דועו בורה רחא וב ןיכלוה ןיאש
 תאזה הדעה ךותמ ולדבה ןינמה ןמ םניא םיעשר רשק ל״ייק ןכו
 ׳יהו םכמע ׳יהי א״ד יכ םהינפמ וצרעת לאו וארית לע וצמאו וקזח
 לכו אבס לארשי — לארשי רבגו הנומאב ד״ל םכדי ומירת רשאכ
 ׳דו םכנימיל י״העב ודמעי ולצא בוהא תמאהו ובבלב ׳ד תאריש ימ

 .׳וכו םוארית לא םכתא ש״תי
 ןרק תמרהל הכחמו הכדנו רבשנ בלבו הנומאב בתוכה ן״וא ד״א
 י״נ םיאריה ויערמ תזוחא םע ת״שאד א״יבב וניחישמ ןרקו ק״הות
 םהרבא ׳ולש
 םינברהש תורמלו הדגנ תוצמשהה לע גילבהל הלכי אל הליהקה
 ברה דבלמ ,םינברבש םיבושחה ןמ ויה אל ,הליהקה דע םיביגמה
 הכירצ חתיה דחוימב .ביגהל תבייח התיה הליהקהש ירה ,טסוחמ
 ולאכש לארשי להקב תשרופה תכה המסריפש רקשה לע הבוגת אובל
 לש דצה תא עומשל ילבמ ,דחא לודג .הרות־ןידב ןודל הבריס הליהקה
 .התימאל תמאה תא תעדל ילבמ בתכש המ בתכו תכל הנענ ,הליהקה

 בתכ "לגע" אציו הז לודג ןליאב םהירבד תא ולת םינברה רתי לכ
 .םיעטק המכ ונממ ונטטצשו וציפהש רתסלפה
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 ר״ומדאה — רודב םינברה ילודגמ דחא לא התנפ הליהקה תלהנה
 הנפ אוהו תולילגהו שטאקנומ ק״קדבא אריפש רזעלא םייח יבר

 :ןלהלד בתכמב דלאוונירג עשוהי ברה לא תורישי
 א״צרת רדאב רסתיש םוי ה״ב
 א״עי שטאקנומ

 וללהמ יפכ שיא םירקיה םיאלפומה םינרותה םידיגנה תרקי דובכ
 דלאוונירג עשוהי ה״ומ רכו ב״וח ג״הה םשארבו ראווגנוא ׳קב ךרובי

 .ס״טכוש — י״נ
 הכפהנ התעו לארשיב םאו ריע םכריעמ ילא האבה התקעצכה ןה
 רשא דע ברעתהל אלש יתענמנ הז לכבו םכירעשב תוביר ירבד ל״ר
 ודיב שיש ימ ללכב תויהל אלשו הרותה י״פע בייוחמ ע״א יתאצמ
 יתויהב הזב ל״זר ורמאש אשניא יאהמ ל״ר החומ וניאו תוחמל
 רתויב הארנו ךומסה ד״ב תרותבו לוליחה ללחה לא הבורקה ריע
 לוק ןפו לטומ ילע רשאל והל החינד מ״ש וקתשדמ ורתאבו בורק
 ׳טולכ חובזל הרותה רדג םתצרפ רשא לע רכו הלתי ו״ח רוסיאה
 תולאשה לכ ׳אלהו ,להקהו צ״דיבה תארוה דגנ ארוסיא לוכאלו רוחנל
 טושפה רבדב ראבל צ״או רוסא והזש ומכ תורוהל םיטושפ ה״ואב
 הזיא לש שיבכע ירוקו תוושא תודוסי לכ יכ הרות ןב לכל עדונהו

 להקהש ינפמ קר ובתכ םתעדו םלכשמ םגו םנועממ םיקוחרה םינבר
 םיאצוי י״נבו (ד״י ׳יס מ״וח) ע״ש י״פע תמא וניא הזו ת״דל םיברסמ
 שי םא םג ךומסה ד״ב חכ גוהנ ןכו ׳א ׳סב םש קספש א״מר דיב
 ךומסה השולש לש עובק ד״ב םכמוקמב ןיאו ,לודגה ד״ב םכח קחרמב

 יכהד א״מרה םש הלעה רבכו ץטיוועלאכימ וא שטאקנומ קר םכל
 הלעה הזב םימעטהו ק״ירהמ כ״שמכ עבתנה חכ הפיד לארשיב גוהנ
 י״העב ןתוינעב ןנא םגו ש״ייע ד״י ׳יס תראפת יבצ ת״ושב ר״ומאא
 דוע ׳ייעו הזב םימעט ׳ד ש״ייע (׳ב ׳יס ׳ב קלח) רזעלא תחנמ ת״ושב
 (ח״ע ׳יס ז״העאח) ל״ז דארבמ צ״רהמ ןואגהל יבצ תראפת ת״ושב
 ןידו םדוקמ םהל ןיקזחומ ןיד המהו םיעבתנ םיארקנה להקה טרפבו
 המה לבא םיבר םג ונייה) דיחיה דגנכ קזחומ ןיד םהל שי בורה להק
 יראשב ומיכסה ןכו ד״י ׳יס יבצ םכח תבושתב ש״מכ .םדע םיטעומ
 םכיניב קדצה ימ םע ללכ טילחמו הזב עירכמ ינא ןיאו כ״ג םינורחא
 תאז לבא רבדה רקעב קדצ םתטפשו כ״חאו בותכ םכיחא ןיב עומשו
 ורסאש ו״צי להקה לש םכתליהקד םיחמומ םינייד צ״דיבה יכ רורב
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 ןויכו ׳ינמז אמוי לכו הפירטו הליבנ ז״ה רחא ב״וש תטיחש לע רוסיא
 םכתא ת״דל ןליל םנוצרבש (יתיארש יפכ) וסיפדהו ומסרפ להקהש
 ךירצ ןיד תיל כ״א שטאקנומ ק״קב שממ ךומסה עובק ד״ב ינפל
 םירחא תטיחש לע ד״בה רוסיא לחש ל״נכ ע״ש פ״ע ע״כל ששוב
 םינפלמ ׳יה (ןירדהנסד ב״פ) ׳ינתמו ימגד אניד י״פע הנהו .ז״נכ
 ונייה ׳גה םהל םיררוב םהינשו א״לבזו א״לבזב גוהנ רקיעה לארשיב
 לארשיו תדה תויהב התיה תאז םנמא שלשה םהל םיררוב םיניידה

 (ג״י ׳יסב) ע״מסה הז לע ריהזהש ומכו ש״של םתנוכו םנוכמ לע

 תושעל דצ לכמ םיניידל ןיא יכ םש ש״ארה םשב רוטב דוע אוהו
 ותמאל תמאה אצי ז״יעו ותוכזל ארבסב ךפהל קר וניד לעב ןוצרכ
 (ט״נק ׳יס ב״ח) תוריאמ םינפ ת״ושב ןואגה ז״ע חווצו שיערה רבכו

 ונימיב םנמא ׳וכו םתנעט דצ לכמ ׳יניידה םדוקמ ללכ ונשי אלש
 דועו שממ ד״עבכ םירחבנה םיניידה םלוככ אבור ר״הועב המה רשא
 ד״עבה ןוצרב קר רמג ידיל אובי אל שלשה תריחבו פ״כ םהמ רתוי
 ידיל ואוביש דע אבוט םינמז ןמז ךשמיו ףוס רבדל ןיא ז״יעו םמצעב
 תיתחת לואש דע דקיתו הקולחמה לכאת יניבל יניבו שלשה תריחב
 תורחתהמ הווהתי אברדאו םלועל רמג ידיל ללכ ואובי אל פ״כו ל״ר
 רשאל ךא הזמ הלודג הקולחמ דוע ולאכ םיררבנמ םיקספ תולובחתו
 רשא וניכותב םג תונידמ המכב שי םימעה ןיב דרופמו רזופמ י״בחא
 הברה רתוי וא תואסרפ השלש ךותב םג םהל ךומסה עובק ד״יב ןיא
 ןהב זוחאל (הנידמה לש ןעוטאטש) תונקתב םג יחרכה כ״ע ,הברהו
 ואובי בור י״עו םכותב וא תוליהקה ןיב תוביר ירבדב א״לבזו א״לבז
 םהינשו (ןעוטל דחאו ןיידל דחא) םינש וא דצ לכמ שלשמ י״ע םהל

 .םלשמ םרכש בר ןוממ דיב דחא רבדל ונווכתנ

 ךומסה ד״יב שיש םכריעב לבא ,םלשי אל םלועל ותילכתל רבדהו
 ברה םדצמ ובתכ רבכו םיחמומ םיניידה עבראו השלש לש עובק םגו
 שטאקנומ ק״קד צ״דיבה םהל ורחב םהש הליהקה ישארו צ״דיבו
 םינעוט םה ךא — ךומסה ד״יבב ג״הכב הריחבה טפשמ םיעבתנהלו
 בתכב (חוטב דיב) ושלשת וא םכדיצמ םתא ולטבתש דבלב הנעטב
 פ״ע הזב םתא קדצה ןהו .םדע תואכרעהל םכתאחמו םכתשקב לוטיב
 ארבסש םייסש ׳א ׳יס א״מרב םש ןייעל ׳א ׳ס ו״כ ׳יס מ״וח ע״ש
 ןכו ידארבמ ל״ז ק״ש ה״ומ ׳גה ירבד ועדונו רקיע הארנ הנושארה
 םילא רבג לכ דע ׳יה םגהנמ ןכש מ״וחה לע ש״ח ןוילג לע רבכ ספדנ
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 תוחוטב םדוקמ שילשהל עבותה ךירצש תואכרעב ךליל דושחש ימ וא
 ש״כמו ,ומע לפטהל ד״ב ביוחמ ןיא הז תלוזו ל״נה והשעמ לכ לטביש
 רסומ קוח םתרפיה (םכדובכ תליחמב) םתוא ומע קקדזהל צ״דיבהל
 ךירעהלו תואכרעב ךליל םיאריה לארשיב והומכ טעמכ עמשנ אל רשא
 םרבו עדונכ םכתריסמב תמא ןיא יכ ררבתנש םג תוארונ תוריסמ
 םע ןומה לישכהלו רוסיאב חובזלו ךליל הזמ לודג תומלא ךל ןיא
 ןיא תואכרעה ינינעב םנמא .ל״נכ לכה תא תוטהלו םמותל םינימאמה
 ה״ואל עגונש המ קר ותצקמ אלו והנימ אל יכ הזב ברעתהל ינוצר
 םיביחמ םתא םדוקמ יכ ל״נכו הרות לש תדכ ארוסיאמ אשורפאלו

 לבל י״מותו ל״נכ הרותה י״פע הפירטו הליבנ החיבזה ירמגל לטבל
 (׳ב ׳יסבו ׳יס ףוס) הבושת יכרדב ראובמכו תורוסא תוכאלמב לאגתי
 שיר) ת״דב ש״יעו ,הזכ רוסיא רמוחב הזב םינורחאה ילודג לכ תועד
 הזמ ופוג םטפתנ ט״ונ לכואה יכ ל״ז ש״קירהמ םשב (תופירט תוכלה
 ךלוה ז״יעש ד״עב השענ הז לכו ארוסיאד אכיתח ומכ ופוג השענו
 חכו השוע אוה אבר הוצמ יכ והתפמו וברקב ר״הציה חכ בחרתמו
 וכיראהש ומכו העש לכבו םוי לכב טעמנו ךלוה הנומאהו האריה
 רבד לע הוצמ תמחלמו יולג בתכמב םהיתובושתב םינואגה םינברה
 םילודג זא םהל ויה יכ םא הזכ דוריפב ורש רשא םהימיב טעגיס
 לעב) ק״קהפמ ע״יז ז״ומאא טרפבו םהל התלע המ וזח קופ םיקידצו
 ומעט הוצמ תמחלמו יולג בתכמב םש הנושארה הבושתב (המלש םש
 םיקזחומ םשד צ״דיבהל להקה תקזח חכ ינפמ םש הכוראב וקומינו
 ודצמ הז ירה רבועה לכו םתוניב שירפהלו םדיספהל רוסאו ע״על
 דאמ ורמשהו וערת יחא אנ לא כ״ע ,ל״נכ הפירטו הליבנ ותטיחש
 םכתא ןימזהל ל״נכ ע״שו הרותה חכב יננהו .םכל בוטו םכיתושפנ
 בוקיו ק״התדל ואובת םימי הנומש ךשמב ןאכל ךומס ד״ב ינפל
 הז יכ כ״ג הזל קקדזא ינא םא עדא אל יכ םגהו .רהה תא ןידה
 גהונ יננה ע״יז שודקה ר״ומאא תוקלתסה ירחא םינש ו״ט ומכ יל
 םביט ועדונ רשא דבלב צ״דיבל קר ולאכ ד״ודב ע״א סינכהל לבל
 המהו ל״נכ ןודלו תורוהל יואר םהלו אבר אניד יבל י״העב םלועב
 ינשמ ינושקבת םא ךא םכלש דצ םושל וטנ אלו תמאב וברעתה אל
 חקא ינא םג ילוא ה״יא זא ןירשופב סנכיל ומיכסתש טרפבו םידדצה
 אובל םיביוחמ םתא ויהיש ךיא ויהי .צ״דיבה בשומב הבוטל קלח
 תחיבז תלוז ,רוסיא תליכא ןמ י״מות םכל ולדח וניבל וניבו ל״נכ
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 אמוי לב רשא תוצוחנה תולאשב םכתלהקד צ״דיבה תארוהו ב״ושה
 רשבמ תאיבל ב״ב הכזנו םכירעשב וטפש םולשו טפשמו תמאו ׳ינמד

 .ס״טכו ב״בצגאיבו העושי עימשמ םולש
 םכדבכמו םכריקומו םכתבוט שרודה
 אריפש רזעלא םייח
 ,ןאיראהו אקנאוודארמ ברה לש ובתכמ תא םג המסריפ הליהקה
 ברהו ראוועוא ריעה לש רברפ איה אקנאוודאר .רלדא סחנפ ברה

 :ןושאר רוקממ םירבדה תולשלתשה תא עדי רלדא
 םהירבד הנהו ראווגנוא ק״קד א״טילש צ״דיבה ירבד תא יתיאר"
 יריכמו יעדויב יכ אמלעב הפדעהל אלא יתאב אלו קוזיח םיכירצ םניא
 ריעב השענה לכ תא בטיה יל עודיו הארנכו ךומס יננה יכ אנימאק
 םיאצויה לע רוסיא ורסא רשא םרוסיאש ששוב ךירצ ןיד תיל כ״ע
 זועו ףקות לכב אוה םהלש טחושה לעו םמצעל המב תונבלו קלחל
 םהלש תוצמה םגו ,הפירטו הלבנכ אוה םהלש טחושה לש ותטיחש
 םשארבו םנטשל םנימי לע םינבר הזיאש עמשנה יפלו רומג ץמחכ
 ךליל םיברסמ המה ק״הפש הז לע םינעשנו י״נ טסוחמ ׳וכו ג״הה
 ר״הועב הברקב ללחה רשא ריעה לא בורק יתויהב הנה .ת״דל םמע
 תישאר .םימעט השלשמ ללכ שממ וב ןיא ףדנ רקש הזש עדוי יננה
 ןינב בורו ןינמ בור י״ע ראווגנוא הפ הליהקה םהילע ולבקש ג״ההש
 רתיהב אב .תוכיאהו תומכב ארכנמד אבורה המהש הפ םסרופמכ
 ל״ז קיש ם״רהמה ןרמ לש קספה יפל הרות לש תדכ רשוי י״פעו
 ק״קדבא ׳וכו ג״הה ומכ םינואג םינבר הברה תמכסהב םגו עודיכ
 תואכרעב וכלה ק״קה דגנכש תכה הנה תינש .המודכו א״טילש יושאק
 ראובמכ הזב םתוכז ודבא יכ םמע ךליל םיביוחמ םניאו תוריסמבו
 הלחתמ ק״קה יכ אב ינא ישילשה דעו .ו״כ ׳יס א״מר מ״וח ע״שב
 טכירעגסעדיש י״פע וא ת״דל םמע ךליל םיצורו םינוכנ המה ע״עו
 ףגנ ינבא תע לכב םימש המהו ןעטוטאטשה סומינב א״לבזבו א״לבזב
 אטישפ כ״ע ךומסה ד״יבל ת״דל ךליל םיצור םניאו םמצע םימטשמו
 ל״נכ רוסיאב םידמוע המה ל״נכ ת״דל םמע וכליש דעש אטישפו
 קלחל ואציש הזב הרות לש הרדג םיצרופו תופירטו תוליבנ םילכואו
 ודדוגתת אל אתיירואד ואל לע םירבועו רוסיאב םמצעל המב ונבו
 טעגיס ק״קד הקולחמב רשוי יבתכו הוצמ תמחלמ ׳סב בטיה ׳יובמכ
 ומש םהבש םיאריה יכ םהל התלע המ וארו ואצו .רבדה םסרופמכ
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 רכז ןיא טעמכ םהבש םיתוחפהו םיאריה להקהל ורזחו םבל לע
 ליפא כ״ע .ללכה ןמ ואציו הרות י״פע םיגהנתמה םידוהיה ןיב ומל

 תאריו וברקב דוע דקות ק״הות תד שאש ימ לכש י״בחא ינפל יתניחת
 לאגתי אלו ול רמאי אצו םהלש תכהמ ומצע שורפי ובלב עגונ םשה
 לכב המודכו םהלש טחושמ תופירטו תולבנ תולכאמ גבתפב ו״ח ומצע
 רשא ךומסה ד״בל עומשל םיברסמ המהש ןמז לכ יכ תורשכד ילימ

 םינמאנ םניאו םהלש תורשכ תקזח ודבא הרות לש תדכ וקספיו ורוי
 תמאב בתוכה ירבד .תונמאנ ךירצה רבד םושבו רוסיא רבד םושב
 הוצ רשא םירבדה הלא ׳סל ׳ב םוי רוא אקנוודאר הפ תמאה ןעמלו

 .ק״פל א״צרת ׳ד
 רעלדא סחנפ ק״ה
 .הפ ברה

 .םתוחה םוקמ
 ברה וב רזח ,שטאקנוממ ברה תאמ בתכמה לש ומוסריפ רחאל
 תא םסריפ אוהו תשרופה תכב ותכימתמ ,ןיטשטאלג ףלאוו לאוי

 :אבה בתכמה
 גארדאב לילגהו ץעמלעה ׳ק ק״קדבא

 ק״פל א״צרת פ״קיו ׳ב םוי ה״ב
 ץעמלעה
 יתבתכ רשא יבתכמב רשא תולגהלו עדוותהל בותכל ןתינ תמא ןה
 ג״הה ירבד לע יתודתי יתכמת י״נ רעזייו לאכימ לאיחי ה״ומל
 ןיברסמש םירבדה ןכ םא" שרופמ יתבתכ רשאכ א״טילש טסוחמ
 וניזוע ןואג ר״ומדא ק״כ לש הנמזה בתכמ י״ע יל עדונ התעו "ת״דל
 םלועמ להקה ישנאו אוה ךופהנ יכ ררבמ רשא א״טילש שטאקנוממ
 ט״ורקאה דגנ ידיב םה תועטו ויה אלכ ירבד ת״דל דומעלמ וברס אל
 םשב ארקיש יואר ןיא ת״דל ברסמש ימ יאדובו ו״צי ראווגנוא ק״קד
 וילע שורפיו ומע ינעב הארי וימחרב ׳דו ,לארשיב םיאריה ׳אהטראה

 .ר״כאבב ומולש תכוס
 ןייטשטאלג ףלאוו ףוסוי
 תולילגהו ץעמלעה ק״קדבא

 םתוחה םוקמ
 :המעטמ םיררובה יבתכמ תא םג המסרפ הלהקה תלהנה

 ראוגונוא ק״קד ט״ורקאה דצמ םינייד הטמ ימותח ונחנא הנה
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 ט״ורקאהש םירבעה הנחמב לוק םיריבעמש המש םיעידומ םשד ד״ודב
 ושע המה אברדא ,רקש לש הלילע צ״דיב ינפב דומעל םיצור םניא
 ראובמב א״לבזו א״לבז לש צ״דיבה תדיעוו רהמל םתלוכיבש המ לכ
 .לכ יטרפ ראשבו יאמ שדוחל ח״י םוימ להקה סקנפ לש לכ יטרפ
 םימעפ שלש הז םעפ רחא םעפ הצוחנב םיניידה תא וארק םהו
 השענ תודעוותה לכבו ונישע ןכו ןאמבאה תא רוחבל ראווגנואל

 דצמ םניידה ונחנאש לילעב הארנ לכ־יטרפה לב ךותמו .לכ־יטרפ
 ׳יניידהו ,ןאמבא יונימ י״ע בורקב ד״יבה דעוותיש וצר ט״ורקאה
 תונאותב ןאמבאה תונמתה וענמ ודצמ י״נ עשוי ה״ומ ינברה לש דצמ

 .ט״ורקאה תחתו ונידי תחת המה לכ־יטרפהו ,לבה לש תונעטו
 א״צרת אשת יכ ׳ה

 ל״גס לימעל רשא ק״ה
 ט״ורקאה דצמ ןייד לילגהו ףראדכריק ק״קדבא
 שטיוואקשאמ םייח םהרבא
 לודג אנזערעב ק״הר
 הינברמ דחא לש ובתכמ םסרפל םג ןוכנל האצמ הליהקה תלהנה
 יושאק לש הבר ,ארטיינמ ךארב לואש ברה ,היקבולס לש םיבושחה

 :לילגהו
 ךארב לואש

 ארטיינמ
 יושאק י״הקדבא

 ק״פל א״צרת םיטפשמ ׳ג ה״ב
 קספמ זוזנ אלש יתרמא זאמ תונברב הקזח ינינעב תוביר ד״ע"
 ןיא ולבקלמ ןיחומ בורה םאש ל״צז קיש ם״רהמ לעב ג״הבכשר ןרמ
 ינינע ביטב יקב ׳יה והומכ ימו םנוצר דע ולבקל רובצה חירכהל
 וירבד ׳יהו הזב קסע וייח ימי לכו ונממ רתוי וניתנידמבש תוליהקה
 דימעהלו ז״ע ןודל ךרוצה ןמ ןיא יתעדל כ״ע תונידמה לכב םיעמשנ
 ותלבקל םידעתמ בור ׳ויה אלש תונעט דצל שי םא םלוא ,הרות ןידל
 םה םא וקספיו ונחביו לארשי ינייד ינפל דומעל ןיכירצ יאדו ז״ע
 םתעד תוושהל רשפא־יא םידדצה םא שילשה תריחבה ןינעבו — בור

 ".שילשה הנממ םינברה דעו הנידמה תונקתל
 לכב הנכומ התיה ראוועואב הליהקהש רוריבב אצוי רומאה לכמ
 לסחל ידכ .הרות ןידב וא - א״לבזו א״לבזב ןינעה תא ררבל תע
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 תכה תא הליהקה הנימזה ,הצמשהה ירבד תאו תונגלפה תא תיפוס
 .שטאקנומ לש ןידה תיבב הרות ןידל תשרופה
 .ראוועואל רתויב בורקה ןידה תיב היה הז

 תא ןימזהו ראווגנוא תליהק תשקבל הנענ שטאקנומ לש הבר
 םידדצה ינש .ריעה לש ןידה תיב ינפב הרות ןידל םידדצה ינש
 תונעטה ךותב .םיפוצר םייעובש ךשמנ "הרות ןיד״ה .הנמזהל ונענ
 תוצמשהה לע ,תינגלפה תכה האיצוהש תרבוחה םג הרכזנ ,ועמשוהש
 ,תרבוחבש תוצמשהה דגנ תופירחה לכב אצי שטאקנומ לש הבר .הבש
 םינויד לש םייעובש רחאל .ריעב שחרתה תמאב המ קודבל ילבמ
 ןסינ ח״ר ,ישימח םויבש ,שטאקנומ לש הבר ,ןידה תיב בא זירכה
 דמעמב יבמופב ךכ־לע עידויו וניד־קספ תא ןידה תיב איצוי ,א״צרת
 ראווגנואב תינוכמ רוכשל היה רשפא־יא רכזנה ישימח םויב .םידדצה
 קספ תא עומשל וצר רשא םידוהיב תוסופת ויה תוינוכמה לכ יכ

 .ןידה
 :ןידה קספ והזו
 אריפש רזעלא םייח

 תולילגהו שטאקנומ ק״קדבא
 ה״ב

 ןיד תיב קספ
 א״עי ראווגנואב תונברה רבדב שטאקנומב אבר אניד יב לש

 ליעומ רתויה ןפוא לכב ןירוריב ירטש י״פע הרותה י״פע קספנ
 ק״קמ ךומסה עובק ד״בל מ״חה ונתוא ולביקש רדוס ןינקבו ק״הותפע

 :םידדצ ירת ינה ןיב ראווגנוא
 הליהקה ישאר ומעו י״נ אנהכ ךלמילא ףסוי ה״ומ ןואגה ברה ׳אה

 .ראווגנוא ק״קד ט״ורקאו
 .ולש דצהו י״נ דלאוונירג עשוהי מ״גהה ׳בהו

 לכ וניאר ירחאו תולילו םימי םהיתונעט עומש ירחאו
 לש מ״ומו םיירשפאה םירוריבה לכו םיצוחנה ןעללאקאטארפה
 י״חת ושילשהש ירחאו םידדצה ינשמ םינעוטה לש םהירבד תוכירא

 :הזכ ק״הותדפע ונתאמ אצי י״תחו בתכב ןענאיציטעפה לש לוטיב
 דאראהשזוא ק״קדבאו בר אוה י״נ אנהכ ךלמילא ףסוי מ״גהה (א
 אל ודעלבמו ,ברל שיש הרות לש זועו ףקות לכב ט״שויאל (ראווגנוא)
 .ד״בא ברל םש םיכיישה םירבדה לכב ולגר תאו ודי תא שיא םירי
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 ט״שויאל ראוועוא ק״קד ד״בר אוה י״נ דלאוונירג עשוהי מ״גהה (ב
 נ״כהיבב ת״סל והוארקי םגו המש צ״מודל םיכיישה םירבדה לכב
 קר .צ״מודל םש גוהנה ברה ונרומ ברה רותב זיולקהו הליהקה לש
 ראש תוכז ערגי אל לבא ,רכזנכ "ד״בר" רותב לדגי ולש ראותה
 רותב ארקנ אוהש המב קר ז״יע םתוכזו םדובכמ תוחפל םיניידה

 זא םשד םיניידה םע אוה טפשמל תואסכ וידחי ובשישכ ןכו ,ד״בר
 .םהל ןושאר אוה םותחי

 אקנאוודאר ק״קד ג״ההל ךיישה דבלמ)ןכ ׳יהי ,לילגה תונבר ד״ע (ג
 וקיזחהש המ דבלמ םגו רבכמ וילא םיכיישו םהב קיזחהש םירפכהו
 אל ולא לע רשא אצויכו ץעוועג ומכ ולאה םירפכב םש םינבר רבכ
 לכב םוי םישלש ךשמב :(םדובכו םתוכזמ חקיל לכונ אלו הזב ןודנ
 (להאוו) הריחב ושעי ולאה םירפכב ,ק״שב עובק ןינמ שיש םוקמ
 ׳מ ג״הה תא םיצור םא ואל םא ןה ורמאיש (םייהעג) ןעלטעצ י״פע
 םידדצה ינשמ רעננאמסנעיורטרעפ ׳ב תחגשה י״פע) ןהלש ברל עשוהי
 תעב ראווגונוא להקהו ק״קדבאגה דצמ ׳או עשוהי ׳מ ג״ההמ ׳א ונייה
 ג״הה (םיפסאנהמ) תועד בור י״פע רחבנ ׳יהיש םוקמ לכבו (הריחבה
 ראווגונוא ק״קדבאגה םיייוחמו המש ברל ׳יהי זא ל״נה עשוהי ׳מ
 בתכ דימ ןתיל להקה םיבייוחמ םגו ,ולאה םירפכב םש ותוכזמ רתוול
 ידכ אצויכו הליהקה סמ דוע ועבתי אלש הנידמה ןושלב םג ןירוטפ
 רותב ול ויהי םיתוכזה לכ םגו עשוהי ׳מ ג״ההל סרפה םלשל ולכויש
 ךותב (עטאעווירפ) םינינמ יראשב םגו םש ותורקל ולכוי ז״יעו םש בר
 הליהקה לש נ״כהיבב תלוז "ברה ונרומ הרומ" רותב (וצרישכ) ריעה
 קר ונרומ הרומה ךיישו ׳א רתכב םישמתשמ םיכלמ ינש ןיא זיולקהו
 ׳מ ג״ההל ׳יהי אלש םאב םירפכה יראשו .ל״נה ק״קדבאגה ברחל

 .הלחתבכ להקהו ד״בא ג״ההל וראשי םכותב בורהו וו׳ג עשוהי
 תושעל לארשיב תאזכ ׳יהת אלש ק״הות י״פע םיריהזמ ונאו (ד
 הפירטו הליבנ רוסיאב ו״ח לשכיל טרפבו תובירמו תוקולחמו םידוריפ
 ,אצויכו צ״דבהו ברה רוסיא דגנ תותכ לש םיטחוש דימעהל ו״ח ונייה
 יוארכ הוחאו הבהאב צ״דבהו ד״ברהו ברה התעמ םהיניב ורודיו
 דובכב ורהזי ותגרדמו ודובכ יפל א״כו רובצה לע םינוממה ח״תל
 ןיאו ןולדחי תולוקהו ומצעב רובצה םגו ונממ לודגש ימ טרפבו וריבח
 ז״אז וסייפיו םתונכשמב םגו םתובוחרב החווצ ןיאו תאצוי ןיאו ץרפ

 .יוארכ
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 ןעסקאדאהטרא םשב ׳יהי םא םג ו״ח הלהקהב תוקלחתהה טרפבו
 ןברוחו תוליזגו םירומח הרות לש ןיואל המכב רומח רוסיא אוה
 הלעי אלו הלילח לארשיב תאזכ אהת אלו םכיפ לע עמשי אלו ,םלוע
 תוקלחתה תושעל ריעהב תכ הזיא וא ׳א ׳יהי ו״ח םאו ,םלועל בל לע
 הרומהו הפירטו הליבנ םהלש ב״ושה תטיחשש םיעידומה ןמ יזא

 .הרותה י״פע הרוסא ותארוה םהלש
 םיברסמ ויה אל הליהקה יכ הרותה י״פע ונתאמ םייוקמ םג (ה
 ויה אל ל״נה עשוהי ׳מ ג״הה לש דצה םגו ארקיעמ םג ת״דל

 לעו הפירטו הליבנכ רוסא רדג יצרופה דצה תטיחש לבא םיברסמ
 אלש םגה ,הזב לשכנש ומצעב עדויש ימ יאשחב הלאש ולאשי םילכה
 שא ןעמל הזב םשפנ ולאגתה רשא ׳ה ׳ארי לע ע״על תאזכ ןימאנ
 םירוסא תוצמה םגו ,םרצוי דגנ םרצי ןוצר תואלמל הקולחמה ןודז
 תוצמה להקה םהמ וחקי םולשה ןעמלו ,ע״פב םהל ושע םא חספב

 .םתוא ונקש םריחמב ל״נה דצהמ
 לכל טושפש ןויכ ל״נכ (רוחנל רמולכ) טוחשל אבש ב״ושה לעו (ו
 יראשבו םהילע ןודל ונאב אל כ״ע ,םלועל םירוסא ראווגנוא ק״קבש

 .םלגד תחתל ובש המח רשא םינברה הזב ונודי וא ולאשי תומוקמ
 י״פע בויח םוקמ וניצמ אל וריבחמ דצ לכ ועבתש תואצוההו (ז

 .ללכ תיבחל א״כ םלשל ןיכירצ ויהיש הרותה
 רשבמ אבי יכ דע םכירעשב וטפש םולשו טפשמו תמא התעמו

 .ס״טכו צ״גאיבב העושי עימשמ םולש
 .שטאקנומ ק״ק הפ א״צרת ןסינ ח״ר ׳ה םוי ח״העאב

 אריפש רזעלא םייח
 לעסילש דוד
 רצלאז ןהכה באז ריאמ
 םיבייוחמש םולשהו תמאה ןעמל הרותה י״פע ונתאמ אציו רמגנ םגו
 .םוי םישלש דוע לע ל״עבה ׳א םוימ להקה יפולא תריחב תא תוחדל
 דלאוונירגהמ םישנא הרשע דוע ופיסוי עטימאק־להאווהבש רמעו

 .להקה ומכ שדחמ ורחבי עטימאק עללעוטירהו ייטראפ
 רצלאז ןהכה באז ריאמ לעסילש דוד אריפש רזעלא םייח

 תמא םולש לבא ,ריעב המחלמה תרעס הככש ןידה קספ ןתמ םע
 םידדצה ןיב קומע עקשימ הריאשה תקולחמה .םידדצה ןיב ןכשוה אל
 היה רשפא־יא םינפ יפלכ לבא ,ריפשכ הארנ לכה ץוח יפלכ יכ םאו
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 וז הרורא תקולחמ .םידדצה ןיב הווהתהש שפנב םוהתה לע רשגל
 תא ןובשחב תחקל ילבמ םייכ׳צ םירתכ ןוילימ יצח הליהקל התלע
 םירבחה לש םיישיא םיפסכמ םידדצה ינש ואיצוהש םירתכ תובבר
 היה רורב .םייוגה יניעל םרעש לודגה םשה לוליח דבלמ ,ןבומכ ,תאז
 םולשה ,ד״בארכ ריעב דלאוונירג עשוהי יבר היהי דוע לכש ,םלוכל
 רחבנה ברב ריכה םנמא ןידה־קספ .הגשהל ןתינ יתלב אוה יתימאה
 ריעה ברל ומצע תא בשח דלאוונירג עשוהי יבר לבא ריעה לש הברכ
 גוסמ םירבד דועו ,"ונברו ונרומ" ראתב רתכוה ולש תסנכה תיבבו

 .םולשה לע וביעהש הז
 הברל רחבנ איקסנישוד יבצ ףסוי ׳ר ןואגה רשאכ ,םייתנש רובעכ
 דדומתה ,םילשוריל ותריד תא קיתעהו םילשוריב םידרחה תדע לש
 תושרה תרזעב ,םנמאו טסוח ריעה לש התונבר לע דלוונירג עשוהי יבר
 יבר רחבנ ,םינושה םידמעומה ןיב הלהנתהש השק המחלמ רחאלו
 ונהיכ הבש טסוחל רבעו ראווגנוא ריעה תא בזע זאו ריעה ברל עשוהי
 דלאוונירג םרמע ןב השמ יבר ובסו ףסוי םהרבא ח ויבא תונברב
 לש תורחא תוחורו ריעב בצמה רפתשה זא קר "םשובה תוגורע" לעב

 .הליהקב תוררתשמ ולחה הולשו םולש
 .ריעה ידוהיל רז היה אל ,ראווגנוא לש הבר ,אנהכ ךלמילא ףסוי יבר
 ,רעמייהנאמ יבצ םייח יבר לש קהבומהו ביבחה ודימלת היה אוה
 השק דיקפת .רפסמ םינש הרות דמל ותבישיב ראווגנוא לש הבר
 םיגוחמ תבכרומה הלודג הדע להנל היה לק אל .שדחה ברה לע לטוה
 אוה םלוא .םיללובתמו םינויצ ,םיליכשמ ,םידגנתמ ,םידיסח :םינוש
 רואמ ,ישיאה ומסקו ותוישיא ,תונבר לוהינב ברה ונויסנ .ןחבמב דמע
 ,םלוכ םע תפתושמ ןושל אוצמלו ךלהתהל ול ודמע ,ותוחקפו וינפ

 .ויתופקשהו ויתועד לע רתוול ילבמ
 הבר ,ךיירנרהא ןמלז המלש ברה םינברה לש םהיתוששח ודבתנ
 םימיב ילארק לש הבר ,םיובלטייט לאוי יבר ר״ומדאהו יולמאש לש
 ברה תא ורחביש הנכס שי ,דלוונירג עשוהי יבר רחביי אל םאש ,םהה
 .יתימא בר ,רודה ינואגמ דחאב הרחב ראווגנוא .םישדחתמה תכמ

 .הליהקה לש תיבה קדבל שגינ אוה ריעה ברכ ןהכל ואוב םע דימ
 הליהקה תמוחב וצרפנש תוצריפה תא םתסו םיערקה תא החיא אוה
 היה אלש םייתנשה ךשמב התמרב הדרי הבישיה .תקולחמה ןמזב

 ורהנ בוש תובישי ידימלת .הנשויל הרטעה תא ריזחה אוה .בר הב
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 היה לודג ןדקש .הזה ןואגה ירבד תא אמצב ותשו וז הלודג הבישיל
 ירועש םייקל דקש אוה .וידימלת תאמ םג שרד תאז תאו םידומילב
 הברה .ברעה תועשב קר הנפתמה דבועה רעונל יתד ךוניחל גאדו הרות
 לע חוקפה תא רימחה אוה .ריעב תדה קוזיחל שדקה ונמזמו וחכמ
 ןתמו םידסח תולימג ,הקדצ לש חטשב תולודג השע ,ריעב תורשכה
 רסאו רעשב דמע אוה ,ריעב תבשה תרימשב תוצרפ וצרפנשכ .רתסב
 ,הברהב רוצבל ודיב הלע השק המחלמ רחאל .םיצרופה לע המחלמ

 .וז תנכוסמ הצרפ ,תומילשב אל םא
 והוכירעה םלוכ .ריעב תורחאה תותדה ירמכ םע תודידי יסחיב דמע
 םע םיבוטה םיישיאה וירשק תא ןייצל שי דוחיב .לודג דובכ ול וקלחו

 ,הקיוטס .א ר״ד תיטפרקה־היסורל יסקודוטרואה ינויה ףושיביכראה
 םיגהונ ויה ץיק לכב .ריעב םירמכל שרדמה תיב שאר םג היהש
 השקבב טרפב רעונה לאו ללכב ריעה יבשות לא זורכ םסרפל םהינש
 ותנוהכ ימיב .גנוא רהנה תפש לע םצחרב תועינצ־יסומינ לע רומשל
 ,תומוק עברא ןב ןינב ,ראופמהו הלודגה הנינב תא הליהקה התנב
 םינוש םינינבב םירזופמ ויהש — הליהקה תודסומ לכ וזכור ובש

 .םילודג םידממב הליהקה הלדגו החתפתה ונמזב — ריעב
 — תינויצה העונתל דגנתה ,תיטפרקה היסור ינבר רתיכ ,ריעה בר
 םתח אל אוה לבא — לארשי תדוגאל םג דמתה םינברהמ לודג קלח
 ואיצוה רבכ וינפל םינברהש ןעט אוה .תינויצה העונתה רוסיא לע
 םינברהו ליאוה לבא .םהלש רוסיאל קוזיח םיכירצ םה ןיאו רוסיא
 אוה ןכל ,לארשי תדוגא ףינס דוסיל רשקב םתעד תא ווח אל ,וינפל

 :וירבד הלאו הז ןודינב ותעד תווח תא תתל ןוכנל אצומ
 ללוכ לש תואישנה תכשל

 "תומוחה ירמוש"
 ו״ת םילשורי ק״העב

 ג״צרת םירבד ׳א ראווגנוא ה״ב
 .י״עה י״גאה ילהנמ דובכל ס״טכו םולשהו םייחה

 לארשי תדוגא תרבח הפ דסייל םיכסהל א״א הנהו יתלבק ובתכמ
 ,רפסמב ב״י וא הרשע המה רשפאו םירענ והזיאמ הפ הדסייתנ רשא
 אוואלאווסב י״נ עלארקמ צ״הה שרדש תושרדה הפ ועמשנ ןכו
 הנווכה) שעירעפעב ע״כמב בותכ ׳יה טרפבו הדוגאה דמ יושאקבו
 .ם1£ 11)1ם15£א£ א^סא&יסזזשא תינמרגב עיפוהש ידרחה ןועובשל
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 ינוי 6 .(לארשי תדוגא לש היגולואדיאה תא ףקשמ היה הז ןועובש
 ודחאתיו טעמ דועש ךיא המש בותכש ,םילשורימ לעקיטרא ,וז הנש
 וניכזי ׳הו הממדל הרעסה םיקהל א״א כ״ע םינויצה םע ןעטסידוגאה

 .ס״א קדצ לאוגה תארקל הרהמב ךליל
 .ת״שוד םדידי יאנמ םולש הז ׳יהו

 אנהכ ךלמילא ףסוי
 קחצי יבר ,ומא יבא ,ובס תבישיב םג דמל ךלמילא ףסוי יבר
 תבישיבו ת״הע "קחצי ראב" לעב הדיא — ידאנמ רעציליב קיזייא
 ,רומאכ ."רפוס טבש" לעב רפוס םנוב החמש יבר לצא — גרובסרפ

 .ראווגנואו םילהעצ ,דהינוב ,ינאדאשז תוליהקב ברכ ןהיכ אוה
 תיזכרמ הבישי תויהל הכישמהש ,הבישיה שארב םג דמע ,ראווגנואב
 הלעה וינויעבו הבישיה דומלב שדיחש וישודיח לכ .הירגנוהבו היכ׳צב
 ,הכלה יקספ וליכה םה .הרותה תועוצקמ לכב םה וירוביח .בתכה לע
 ,ףד לע ףד ס״שה תויגוס לע םישודיח ,וילאושל בישהש תובר תובושת
 ס״שה יללכ לע לודג רוביח ,םישדקו םישנ ,דעומ רדס לע דחוימבו
 םיאנתהמ דחאו דחא לכ לש םהיתוטיש תא וכרד י״פע ראיב ובו —
 הלא םירוביח לע ףסונ .דומלתה תוביתנ לכב םינושארהו םיארומאהו
 ינפל שרד רשא ויתושרדו הרותה לע רוביח ,תודגא ישודיח רביח
 ענמנ אוה יכ די בתכב ויה וירוביח לכ .םיבר תב רעשב ותליהק ישנא
 ירבד .הרות לש רתכב רטעתהל אלש ידכ וייחב וירוביח תא סיפדהלמ
 הרוהו טפש ,דמיל םינש ששו םישמח .םיכרכ תורשע וליכה ותרות

 לארשיב ברכ ותנוהכ תונש לכב להינש תובישיב .לארשי תא תעד
 .וחקל ירבד תא אמצב ותשש ,םיפלאו תואמל םידימלת ורהנ

 יבר םדוקה ברה לש וניד תיבמ םיניידה שמשל וכישמה וניד תיבב
 ,אדורב השמ יבר ,רכיירטסא ריאמ יבר :םהו דלאוונירג ףסוי םהרבא
 ,ברה תמכסהב ,ומוקמב רחבנו ותנוהכ ןמזב רטפנ יילב ריאמ ברה

 .איילב ןושרג ברה ונב
 םיננעב ריעב םידוהיה ימש ורדקתנ ראווגנוא לש הברכ ותנוהכ ימיב
 חספ אל — הפוריא ידוהי תא דקפש ירזכאה רמה לרוגה .םידבכ
 ושפנש םימיב ,וטיגב םג יכ םירפסמ .םירקיה ראווגנוא ידוהי לע םג
 וילע אבש ירזכאה לרוג תא ותוארב םיארונ ןירוסיב תרסיתמ התיה
 רמאש ימ ינפל הליפת ךופשלמו דומללמ קספ אל ,ותליהק ינב לעו
 הנומאב תוקזחתה ירבדב ותיערמ ןאצ תא קזיח אוה .םלועה היהו
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 ימ" :רמוא היה תורירמב .ודי יבתכ לכ לרוגלו ומע לרוגל הדרח ךות
 (ןעצימראקש") תוייקש יתרות ישודיח יבתכמ השעת תירכנ וזיא עדוי
 ולעוה םשו ץיבשואב תופרשמה ינשבכל ותליהק ינב םע דחי לבוה אוה

 לארשיב םאו ריע — וז תראופמ הליהק לע תרוכה הלע .דקומה לע
 .ראווגנוא ריעב ,אבס לארשי לש ולוק — הרות לש הלוק םדנו



 ׳א קרפל תורעה

 ר״ד לש ורפסב םסרופ .1646 — 135 ׳סמ ןמסמ ,יזוחמה ןויכראה ןותמ .1
 ."ראווגנוא ריעה תודלות" :רטפ הבוס

 .(די בתכב) ראווגגואב תידוהיה הליהקה תודלות :רומ־ץיבורוח .2
 .ראווגנוא ריעה לש ןויכראה ךותמ .3
 .ראווגנוא תליהק לש הדועת ךותמ .4

 .ט״כ ,ב״נ ימע ׳ב קלח רגה ץראמ םילודגה םש :ץטראווש .5
 םז. 1. ג051, א61נז£ 005!ש(ו(£ 061■ )ס&מ, 8£ז11ח, 1846, 111 7. ק. 81 .6

 .דירפצנג המלש ׳ר לש "המלש םש" רפסל טענב לאקזחי ברה תמדקה האר .7
 ."האובת ירפ ךא" לעב הקסילמ שריח יבצ ׳ר ר״ומדאה םג דמל דאהינובב .8

 ס״תחה יכ וינעמ ."רפוס םתח״ל האשינ ףירח שריה יבצ ׳ר לש ותנמלא .9
 .ו״סרת ירשתב ה״כ ךיראת ותואב אוה םג קלתסנ ,ןכמ־רחאל םינש 5 רטפנש
 האר ןכו .55 ימע .הנומאהו הרותה תורוק :דלאוונירג .י ברה לש ורפס האר .10

 .׳ה קרפ לאהטנעזאר תחפשמ תודלות דלאוונירג .י י ברה לש ורפס
 ׳ח ןמיס תובא ןורכז .11

 ,גרובסרפ תבישי ידימלת ,"הרותה ןיעמ" ןוחריה האר ,ב״י ןמיס ,םש האר .12
 בתכנ שריה יבצ יבר לש בתכמה .׳ג ןוילג תישילש ,הנש ב״הראב רפוס טבש

 .דאהינובב ןהכל רבעו ראווגנואב ותונבר בזע רשאכ
 כ״שמ הושה הירגנוהב תובצמהמ תוברב לבוקמכ ,באה םש תרכזה יא לע .13
 יכדרמ ישובל ת״וש ,ט״מ תוא ׳ח הרודהמ (שטאקנומ) "הרות ירבד״ב

 .דועו ט״מק ׳יס ד״ויח ת״ודהמ
 .1980 תנש 34.25.52 לש תע בתכב רלכיב ר״ד םכחה לש ורמאמ האר .14

 .לאהטנזור תחפשמ תודלות" :דלאוונירג .א.י ברה לש ורפס האר .15
 "ב הבושת ד״וי קלח ,עציקמ םייח ׳רל "םייח רצוא" .16

 א״כ ףד ,ירבעה בל .17
 .׳ז ׳ס םייח חרוא "ש״א ירמא" ת״וש ןייע .18

 ׳ט בתכמ ,םירפוס תרגא .19
 .ט״י ןמיס העד הרוי .20

 .הז רפסב דחוימ קרפב וירפס תמישר .21
 ןמיס ,רמייהסדליה לאירזע יבר ת״ושב ומסרופ לאירזע יבר תבושתו בתכמה .22

 .ט״כק



 ׳ב קופ
 ריעמ ינבר לש םהירפס

 ינבר ירפס תא הליכמ איהו יגולונורכ רדס יפל איה םירפסה תמישר
 םידיקפתב וא תוניידב ונהיכש הלא ירפס תא ןכו הביבסהו ריעה

 .םירחא םיינבר
 (1) רללעה שריה יבצ ׳ר

 (ד״צקתד״לקת)

 םיפוצ תפונו שבדמ םיקותמ םירקי םישורד ללוכ בהז יחופת .1
 ץבוקמ תושרדו םיטוקלו םירדוסמ תומש רפסו תישארב רפס לע
 יתמאה ןואגה ברה הכרב וירחא חינה רשא שדוק יבתכמ טקולמו
 ר״רהומ ת״שקכ הליהתלו םשל ץרא יוצק לכב םסרופמ ארדב דח
 שלשב שמיש רשא ףירח שריה ח לכ יפב ארקנה ה״הלז רעללעה יבצ
 .ןשי ןבוא ק״קבו ,טראהינאב ק״קו ,רהאווגנוא ק״קפ תולודג תוליהק
 דעל הלעתיו ךרבתי ארובה תרזעב םידחאל ויהו יתפסאו יתטקל
 רעללעה אנהכ השמ ׳והמ יבא ינודאל ןב םייח יבצ ףסוי ןטקה ינא
 סרטנוק רפס רבחמה לעב ה״ללז אדוהי ׳והמ יתמאה ןואגה ידכנמ
 ינבאו ,ןשוחה תוצק לעב ןואגה יחא ,(2) ירכה תמורת ׳סו ,תוקיפסה
 ראווגנוא .א״עי ןיידראווסארג ק״ק יבשותמ .אתתעמש בשו ,םיאולמ
 .1864״.רעגעי לראק אייב טקורדעג .ק״פל (ה״כרת) רפסב ןורכז תנשב

 .(3) ףד [2] ,הצ [1] .4#
 ק״קד ד״בא י״נ רעגרעבנייוו קחצי םהרבא ...ברה תמדקה :ב ףד
 .ל״צז רבחמה ןואגה האישנ יבד אנתח ו״צי [ןיידראווניילק =] ד״ווק

 .ה״כרת ,ראוגונוא ,ש״א םחנמ ׳ר תמכסה :א ,ג ףד
 ׳סה ןמ ׳א רבד הפ קיתענ קלח ריינה איצוהל אלש :ב ,ג ףד

 .(4) דירפצנאג המלש ...ברהל ןוירפא
 .רעללעה אנהכ השמ ר״ב םייח יבצ ףסוי ׳ר ,רדסמה תמדקה :ד ףד
 .ח״הלז בוד םחנמ ו״מ ןואגה רבחמה ןבמ םיטוקל :ב ,הצ־א ,צ ףד
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 ש״רח ויחאמ תחאו תונוש תושרד שש דועו ...בהז יחופת .2
 .8״.ד״לרת אלשימערפ :ליבנז

 ביבא־לת ,׳ד ךרכ ,םירפס דקע תיב ,גרבדירפ :יפ לע יתמשר
 .1597 יסמ ,1114 ימע ,ז״טשת

 שבדמ םיאנ םילופלפב םיאלפנ םישודיח .ןיטיג ביט ישודח .3
 ןואגה ברה דובכמ ןיטיג תכסמ לכ לע ,םיקקוזמ םייתעבש םיקותמ
 רעלעה שריה יבצ ר״רהומ ׳ה שודק ,םסרופמה ,דאמ ףירחה יתימאה
 וימי ףוסבלו תוליהק המכב הבישי שארו ד״בא היה רשא ,ל״צז
 דיגנה ינברה לש סופדב .א״עי ןשי ןיבוא ק״קב מ״רו ד״באל לבקתנ

 ...אווקלאז י״נ רעפאהריאמ רבוד לואש ר״רהומ םסרופמה
 \11ד 0£\\דשסס11אס \׳<כא \\דשא םשמ 16 1839...

 ג״פל ד״רת םיפלא ׳ה תנשב
 .ףד חע .20

 .ףד 83 :םשור ,110 ׳סמ ,401 ימע ,ב ,םירפס דקע תיב ,גרבדירפ
 היינש הרודהמ

 ...ןיטיג ביט ישודיח .4
 הנאתב הרוכיבכו םינש שלשו םישלש הז אווקלאזב ספדנ הזה רפסה
 םינומטמו ףסככו ומענ יכ וירמא תפונל םיואתמה ובר התישארב
 תאש רתיב תעכ ספדנ םיקקותשמה ןואמצ תוורלו ונניאו והושפחי
 לע ודמעוה תורודמהו תוטמשהה לכ םג רפסמ ןיא תויועט ינוקיתב
 קמ ס״ומ י״נ ליקנעש בקעי ׳מ יוכו ברה י״ע ד״הבל אבוה .םמוקמ
 א״טילש ליקנעש רעב ףלאוו ׳הומ קידצה ןואגה ברה לש ונב אנראט
 םייח ׳מ דיעה ינברה לש סופדב .ו״לרת תנש אלשימערפ .אנראטמ

 .י״נ רעללאנק טע קינפאז ןרהא
 .ףד חצ ,[1] .20

 תאמ (שדוקה תביח ת״וש) םישודיחו תובושתו תולאש חצ־דצ ףד
 .רבחמה לש ונב ,רעללעה בוד םחנמ ׳ר

 תישילש הרודהמ
 .ם״רת אקארק ...ןיטיג ביט ישודיח .5

 .ףד 100 .2*
 ,ב״ישת ביבא־לת ,ב ,םירפס דקע תיב ,גרבדירפ :יפ לע יתמשר

 .110 ׳סמ ,401 ימע
 יקלח העברא לכ לע ןיטיג ביט רבחמה לעבמ תובושתו תולאש .6



 לגיפש הדוהי ר״ד 162

 תונוחבו ףסככ תופורצ תוקקוזמ םיתעבש ,תוביבח תובושת ע״שה
 ותואיקבבו ותופירחב םלוע ינואג וילאושל רבחמה בישה רשא בהזכ
 יוצק לכב םימסרופמה דואמ ףירחה יתימאה ןואגה ברה דובכ ה״ה
 רעללעה שריה יבצ ר״רהומ ׳ד שודק ויסיג ביט ראופמה ורוביחב ץרא
 וימי ףוסבו תוליהק המכב הבישי שארו ד״בא ׳יה רשא ה״הלצז
 רפסה .העד הרוי קלח .א״עי ןשי ןיבוא ק״קב מ״רו ד״באל לבקתנ
 ביט ורוביחב הארנ רשאכ הנש םישמחמ רתוי ןומטו ןופס הזה
 וירבדל םיקקותשמה ןואמצ תוורלו וניתובושתל םוקמ הארמ ןיטיג
 ונתח תוצמב סופדה רואל התע אצוי אוה ,םיריפסכ םיריאמה םירקיה
 ק״קדבא י״נ רגרעבניוו קחצי םהרבא ׳הומ ׳וכו קידצה ןואגה ברה
 אריה גלפומה דיגנה י״ע סופדה תיבל אבוה .לילגהו ןיידראווניילק
 תנשב אקארק .אנראטמ י״נ רעטייר שריה יבצ ׳הומ ׳וכו םלשהו

 ...מ״רת
 \׳£81^\0 י/סא 3011 £א1<££ 1א ז*8א0\*׳. 081)0: \׳0א

 ?13<כא£8 1 ע/£1א01א0 1א 1879

 .ףד כ .2"
 הז קלח ךרוכ ,110 ׳סמ 401 ׳טע ,ב ,םירפס דקע תיב ,גרבדירפ

 .ט״מרת אקארק :םשורו דחי אבהו
 העברא לכ לע ןיטיג ביט רבחמה לעבמ תובושתו תולאש .7
 ןופס הזה רפסה .ז״עהאו ח״וא קלח ...תוביבח תובושת ע״שה יקלח
 וירבדל םיקקותשמה ןואמצ תוורלו ...הנש םישימחמ רתוי ןומטו
 םיעגונה ת״וש םה הזה קלחה טרפבו םיריפסכ םיריאמה םירקיה
 ריסהל תועיגי ברב רואל יתאצוה .םירומח םינינעב השעמלו הכלהל
 בוטה לעו .אנראטמ ליקנעש בקעי ריעצה יכנא תואיגשהו םינושמקה
 רשא ל״צז גרעבנייוו י״א ...׳וכו קידצה ןואגה ברה רבחמה ןתח רכזי
 ׳ר ר״ה לש חבושמה סופדב אקארק םסיפדהל דידיל םיבתכה רסמ

 .ק״פל ט״מרת תנש רעשיפ ףסוי
 .ףד חי .20

 תופירחב .ןושאר קלח .ל״צז ףירח יבצ ׳ר ןואגח סרטנוק .8
 דריו םירה ירה הלעי אלפו אלפה אלפנ תואיקיבבו לודג תוקמעו
 תויארב םיקסופו ס״שב םותס לכ ראבל תולוצמ יקמע םוהת דע
 דובכמ השעמלו הכלהל הניחבה רוכב םהירבד ןבילו קקיזו תוקזח
 לאירא תלוג שאר םלוע דוסי קידצ ׳ד שודק רידאה ןואגה ןרמ
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 לארשיבו הדוהיב עדונ ה״הללצז ףירח רעללעה שריה יבצ וניבר םשב
 ,טייהינאב דארב ,ראווגנוא ק״קב מ״רו ד״בא ׳יהש ,א״יכעו ע״יז
 ׳יהש ע״וש ח״ד לע ת״ושו ןיטיג ביט ס״חהעב .הנידמהו ןשי ןיבוא
 ברה י״ע ת״ישהזעב רואל אצוי תעכו םיבותכב םינש האמל בורק
 הרכז בינישעצמ א״טילש רערהעל בקעי ר״הומ ןיסחויה תלשלש ׳וכו
 לוקיש לע ןושאר קלח :םיקלח ׳בל קלחנו .א״ייזי הבוטל ׳ד ול
 אקמועב ןלו קרפמ אימרד אתלימ לכ ותרובגו וחוכ הארה םש תעדה
 ינש קלח .הלשמ לכב ודיו ׳ישות לידגה הצע אילפה הכלה לש

 (5) ״סותו י״שר ס״שה לע זפמו בהזמ םירקי םישודיח ס״שה לע
 שדוקב וכרדכ (6) םירידא םימב ללצי תוקומע תוטיש המכבו םיקסופו
 ףסותנ קלח לכ ףוסבו .תעדו םעט בוטב (7) אבט אתינגרמ הלעהו
 יארתב ינואג תאמ תוקקוזמ םיתעבש תוביבח תובושתו תועטה חול
 ב״ח ףוסב ביבח ןורחאו רעשה ףדל רבעמ ראובמכ א״טילש ל״ומהל
 םיה ישרופמ ילעב םירידאה םינואגהל ל״צז רבחמה ןואגה תובושת
 םקיתעהל יתעגי ל״נה לכ ,(דומלתה םי ׳סמ קתעומ) א״יכעו ע״יז
 הכזאו אבבו הזב ילע ןגי שודקה רבחמה תוכזו פ״דהבל םאיבהלו
 בקעי ק״ה .א״בב הבורק הלואגלו הרותב םיקסוע ב״בו םינב תוארל
 ה״ומ הרידת אתיירואב קיסע ׳יהד אריקי אדיסח יאהל ןב רערהעל
 המלש ה״ומ ת״שקכ קידצ ותוא לש ונב ןב ה״הלז הנוי לאקזחי
 א״יכעו ע״יז קסנעזילמ ךלמילא ןרמ יקלאה וניבר דימלת ל״צז ןמלז
 נ״פ ותבצמ לע קוקחו ק״פל ט״עקת ס״מהוחד ׳ב וימע לע ףסאנו)
 םויו הליל ארפס אלמ אנצ גלפומה ברה םלוע דוסי קידצ דיסח שיא
 ןב קידצ ןמלז המלש ה״ומ הרהטב השע (8) הליפתו הרותב קסע

 ל״צז סימינולק ה״ומ שודקה לש ויחא (ה״בצנת בקעי ר״הומ קידצ
 באנאמירמ ם״רהומ יקלאה ןואגה לש אישנ יבד אנתח טיצנאלמ
 ר״הומ רעמוהטנעגייא יתיטס ׳ל סופדב ו״סרת יולסאראי .א״יכועיז

 .י״נ ןעזעיוו ריאמ
 .ףד חל ,[5] .80

 ,בעקיזד ,ץיוורוה עשוהי ׳ר :"ונירוד ישודקו ינואג תדועת" 3־2 ףד
 א־רדאב זט ,ןאזערב ,[ןארדאווש] ןהכה יכדרמ םולש ׳ר ;ו״סרת
 ;ו״סרת ולסכב טי ,באלסינאטס ,ץיוורוה שיא שיביל ׳ירא ׳ר ;ה״סרת
 ןהכה שירעב בוד ׳ר ;ד״סרת ,ידארב ,רעגילק וימינב םהרבא ׳ר
 גי ,ןעיצעפשוא ,ךאבמאב סחניפ עשוהי ׳ר ;ס״רת ,אוואר ,טרופפאר
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 ׳ר ;ו״סרת ,טסוח ,[דלאוונירג] םרמע ןב השמ ׳ר ;ה״סרת רייאב
 .ו״סרת ,דאהינאב ,שטייד [םייח] רזעילא

 .רערהעל בקעי ׳ר ,רואל איצומה תמדקה :א ,5־א ,4 ףד
 ןואגה סרטנוקהל תועטה חולו יארתב ינואג תבושת" :חל־טכ ףד
 קחצי ח :תאמ תובושת — ״א״טילש ל״ומה ברהמ ל״ז ףירח יבצ ח
 ןימינב םהרבא ׳ר ,[ןארדאווש] ןהכה יכדרמ םולש ׳ר ,שיקלעמש

 .ךאברעיוא ׳יתתמ לארשי ׳ר ,ךאבמאב סחניפ עשוהי ׳ר ,רעגילק

 לע ס״שה לע ינש קלח .ל״צז ףירח יבצ ׳ר ןואגה סרטנוק .9
 ,תוחנמ ,םיחבז ,ןילוח ,ןישודיק ,תבש ,ז״ע ,ןירדהנס ,מ״ב ,ק״ב ׳סמ
 .םויאו ארונ .םוצעו ךז לופלפב .םיחמ תלועכ םירקי םישודיח תותירכ

 ןואגה תובושת ב״ח ףוסב ביבח ןורחאו ...(9) לודג תוקמעו תופירחב
 רוע ןינעב .א״יכועיז י״הפמ ילעב םירידאה םינואגהל ל״צז רבחמה
 וידבועמ וניאש ןתוא לע םג ויכרבמ םאו המשל ךירצ םא םיתבה
 רבחמה וניברמ הכלהל הבושת םגו .(דומלתה םוי ׳סמ קתעומ) המשל
 חספה םהילע רבעש םירמש ןודינ ל״צז אריפש נ״רהומ ןואגהל ל״צז
 .(השודקה ודי בתכמ קתעומ) ש״יל ןהמ שמתשנו תוסיע ןהב וצמיחו
 .שטאקנומ דעירפ טע ןהאק לש סופדב ...(10) םקיתעהל יתעגי ל״נה לכ

 .ז״סרת
 ,38 ,6 ...שטאקנומ־יולסורי :םשור ,625 ׳סמ ,903 ׳מע ,ג ,גרבדירפ

 .ףד 48 ,8
 .ףד זמ ,[8] 80

 :ו״סרת ,אזלעב ,בעילטאג אביקע ׳ר :תאמ תומכסה :א ,5־א ,2 ףד
 לארשי ׳ר ;ו״סרת ,בונישעצ ,םאטשרבלאה רעב רכשי החמש ׳ר

 ;ו״סרת ,בעקיזד ,ץיוורוה עשוהי ׳ר ;ו״סרת ,בוקטראשטמ ןאמדירפ
 .ז״סרת תבטב וט ,ןאזערב ,[ןארדאווש] ןהכה יכדרמ םולש ׳ר

 וניברל ה״הלצז ץנימ ם״רהומ ג״הבכשר וניברמ בתכמ :ב ,5 ףד
 .ה״פקת תנשמ ה״הלצז רבחמה

 םינורחא םימי ׳ה יננחש המ :״רפוס ם״תח״ לעב שודיחמ :א ,6 ףד
 [ןידזערד] ןיזדערד הפ ק״פל ה״נקת גח לש

 ןודינ ל״צז אריפש ן״רהמ ןואגהל רבחמה וניבר תובושת :7 ףד
 ש״יל ןהמ שמתשנו תוסיע ןהב וצמיחו חספה םהילע רבעש םירמש

 .ג״עקת תנשמ —
 .רערהעל בקעי ׳ר — ל״ומה ברה תאמ אנינת המדקה :8 ףד
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 סרטנוקהל תועטה חולו יארתב ינואג תובושת :זמ — טל ףד
 ׳ר תאמ תובושת .א״טילש ל״ומה ברהמ ל״ז ףירח יבצ ׳ר ןואגה
 לארשי ׳ר ,ךאבמאב סחניפ עשוהי ח ;[ןארדאווש] ןהכה יכדרמ םולש

 .אזלעב ק״קד ץ״מוד ל״צז םחנמ לאיחי ׳ר ;ךאברעיוא ׳יתתמ

 (11) ש״א ריאמ ד
 (ב״יות - )

 ,ד״ויו ח״וא לע ןושאר קלח שא ידמא תובושתו תולאש .10
 :לארשי תאפת תרטע .לאירא תלוג שאר .לאוש ןינעכל בישה רשא
 ה״הלצז ריאמ ר״רהומ י״הע ח״הפ י״נ םסרופמה ןואגה ברה ה״ה
 ד״בא םינפלמ היה רשא ה״הלז ש״א ביל אדוי ר״רוהמ ינברה ןב
 א״עי ראווגנוא ק״קב ז״חאו א״עי טומראי ק״קבו האייב ק״קב מ״רו
 םימסרופמהו םיגלפומה י״ע סופדה תיבל אבוה .דובכ ותחונמ םשו
 ג״פל מ״כה ש״א ריאמ תנש ׳הומ םסרופמה ןואגה ברה ו״מדא ינב

 .[ב״ירת־נ
 66\18£80 סשסמעסו^ 861 \ו. 6. ?086\18,4 \11ד 80868
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 .ףד בפ ,[2] .2״

 ןיכהש ,טסוח ,ימלשורי ילתפנ סחנפ ׳ר לש תולצנתה ירבד ב ,2 ףד
 .סופדל רפסה תא

 .רבחמה ןב ,ש״א אדוהי ׳ר לש "רמגומה תכרב״ב ב ,בפ ףד
 רשא מ״וחו ע״הא לע ינש קלח שא ירמא תובושתו תולאש .11
 תפומ לודגה ןואגה ברה וניברו ונינודא דובכ הכרב וירחא ריאשה

 ׳הומ גלפומה ינברה ןב ריאמ ר״רוהמ לארשי תאפת תרטע רודה
 ץיברהו תונברה רתכב שמש ופרוח ימיב רשא ל״צז ביל הנוכמה הדוהי
 ד״באל לבקתנ םשמו ,טומראי ק״קב ךכ רחאו ,האייב ק״קב הרות
 הרותל םילעפ השעו ץברו ץבק ,תולילגהו ראווגנוא ק״ק הפ מ״רו
 דומע דע םירוד רודל ןגת ותקדצ ,הרורב הכלה רבד ולאושל בישהו
 ׳ה ידסחב סופדה תיבל יתאבה .ןמא ונימיב הרהמב םירואל ןהכה
 רבחמה ןואגה ו״מאא ןב םחנמ ׳קה ודימלתו ונב ינא ילע ורבג רשא
 ונורכז ש״א ריאמ וניבר תנש א״עי ראוועוא ק״קפ ספדנ :ל״צז
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 סא0מץ׳>טז. סשסמטס^ :ג״פל [ד״כרת־] אבה םלועה ייחל הכרבל
1864 .0£8*1 8£*0 8£1 

 .ףד [2] ,הצ ,[3] .2״
 בי םוימ ,זנאצ ,םאטשרעבלאה םייח ...ברהמ יבתכמ ־א ,2 ףד

 .רפסה תא איצוהש ,ש״א םחנמ ׳ר לא ,ב״ירת בא־םחנמ
 ...ד״ויו ח״וא לע ןושאר קלח שא ירמא תובושתו תולאש .12

 .ד״ישת תנש ןילקורב
 .ףד בפ ,דומע 12 .20

 ...מ״וחו ע״הא לע ינש קלח שא ירמא תובושתו תולאש .13
 .ד״ישת תנש ןילקורב

 .ףד חצ ,[2] .2#
 םישנו דעומ רדסב תוקומע תויגוסב תוכלה ישודח הציב ירמא .14
 הדוהי ה״ומ ינברהב ריאמ ו״המ םסרופמה ןואגה וניברו ונינודא תאמ
 ותרות תוכזו ותוכז .לילגהו ראווגנוא ק״קד מ״רו ד״בא ל״צז ביל
 ׳ח ינכז :א״בב םירואל ןהכה דומעי יכ דע םירוד רודל ונל דומעי
 ׳קה ודימלתו ונב ינא .לבת ינפ לע םציפהלו סופדה תיבהל םאיבהל
 [ו״כרת] ורתכ תנש ראווגנוא ק״קפ ספדנ .ל״צז רבחמה ןואגהב םחנמ

 .ק״פל העושי
 0£ס1ז1;<כ10ז 1א ס£8 10\8£1*0£8808£א 8טסאס1ז1;0^£8£1

 .ףד חמק ,[3] .20
 .ש״א םחנמ ח ,רבחמה ןב תאמ המדקה :א ׳ב ףד

 ."ףד 6 ,3 ,148״ :תועטב םשור ,א ,םירפס דקע תיב ,גרבדירפ
 קדצ רשב רשא םידמחנו םירקי םישורד ללוכ רשוי ירמא .15
 ינברהב ריאמ ר״הומ םסרופמה לודגה ןואגה ברה ועברו ונינודא
 םהל היה רשא ׳ה תדע תולהקמב ל״צז ביל הנוכמה הדוהי ׳מ גלפומה
 ׳ה ינכזו .ראווגנוא ק״קפו .טומראי ק״קבו .האייב ק״קב ןמאנ העורל
 ׳קה ודימלתו ונב ינא לבת ינפ לע םתוא ץיפהלו סופדה תיבל םאיבהל
 א״עי ראווגנוא ק״קהפ ספדנ .ל״צז רבחמה ןואגה ו״מאאלב םחנמ
 .רגעי לראק אייב טקורדעג ...1864 ...ק״פל [ד״כרת] םשה רזעב תנש

 .ףד [2] ,צ ,[2] .4•
 ךפנ יתפסוה םג" .ש״א םחנמ ח ,רבחמה ןבמ תמדקה :א ,2 ףד
 שטייד דוד ׳הומ ןואגה ברה ו״מ יניקז תאמ הדגא ישודיח טעמ

 ."ל״צז
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 אנברו אנרמ ׳ז דובכמ ןושאר קלח הרותה לע שא ירמא .16
 ש״א ריאמ ר״והמ םיקלא שיא ג״הבכשר ארנו שודק קהבומה ןואגה
 הרותה רש שודקה וימח רמ דובכמו א״עי ראווגנוא ק״קדבאה ל״צז

 לכ לע ןוכנ רדסב רדוסמ :י״כעו ע״יז ל״צז שטייד דוד ר״והמ ג״הואמ
 רואל אבוהו :ותבשב תבש ידמ םישודקה םרואל ותואי ןעמל השרפ
 ץטראווש י״נ יכדרמ קחצי ר״הומ ׳וכו ב״וח ג״הרה ה״ה םדכנ י״ע
 גלפומה דיעה ינברה ה״ה לש הבושמה סופדב שטאקנומ .סאסגערעב
 ןיילק םחנמ ה״ומ דיעה ינברה ופתושו י״נ ןהאק בקעי יבצ ה״ומ

 .ק״פל א״סרת תנש :י״נ
 .ףד דל ,[4] .4#

 לאיתוקי ׳ר ;בוראבז ,סייוו השמ ׳רמ תומכסה :ב ,2־ב ,1 ףד
 ,ראוועוא ,רעמייהנאמ יבצ םייח ׳ר ;ג״מרת טוגיס ,םיובלעטייט אדוי
 רזעילא ׳ר ;אוואר ,טרופאפאר ןהכ שירעב בוד ׳ר ;ד״מרת רייאב ב
 ,שטאקנומ ,אריפש שריה יבצ ׳ר ;ןושש רדאב ט ,שקאפ רפוס ןאמסוז

 .א״סרת ,סאסגערעב ,רפוס המלש ׳ר ;א״סרת
 ירואמ םישודקה יניקז דובכמ ינש קלח הרותה לע שא ירמא .17
 י״כעו ע״יז ל״צז שא ריאמ ר״הומ ג״הבכשר שודקה וניבר ה״ה הלוגה
 רדוסמ :ל״צז שטייד דוד ר״הומ םיקלא שיא שודקה וימח רממו
 תבש ידמ םישודקה םרואל ותואי ןעמל השרפ לכ לע ןוכנ רדסב
 יכדרמ קחצי ר״הומ ׳וכו ג״הרה ה״ה םדכנ י״ע רואל אבוהו :ותבשב
 ינברה ה״ה לש חבושמה סופדב שטאקנומ .סאסגערעב י״נ ץראווש
 ח״ומ דיעה ינברה ופתושו י״נ ןהאק בקעי יבצ ה״ומ גלפומה דיעה

 .ק״פל א״סרת תנש .י״נ ןיילק םחנמ
 .ףד כ .40

 קחצי ׳ר ,רפסה איצומ לש תובא ץע ףנע סרטנוק :ב ,ב־ב ,א ףד
 .אלאפוא — ׳ב לש הבר ,שריה יבצ ןועמש ׳ר בתכש ,ץראווש יכדרמ
 ןואגהמ שא ירמא דמחנו רקי שוריפ םע השפ לש הדגה רדש .18
 טוקלי וילא הולנו א״עי ראועוא ק״קדבא ל״צז ש״א ריאמ ה״ומ
 השדחה האצוההב ,םירפס האמל בורק ןמ םיאלפנו םירקי םישוריפ
 שא ירמא לעב רבחמה יגהנמ (א ךרע ירקי םירבד ׳ב יתפסוה תאה
 "הלואגה ץק חנעפמ" סרטנוק (ב .חספ ליל רהוזה ירמאמ םע ל״ז
 .א״יז ה״הללצז עלאפארטסאמ ש״רהומ יקלאה לבוקמה ק״הגהמ
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 .י״נ רעשטייד ׳יננח לואש ה״ומ לש סופדב אקארק לצא עזרוגדאפ
 ...ק״פל ט״סרת

 \׳£8ט*0 ט. 8££*ט80£8££ 8. 8*81 8ט<כ88*אסטטא0, ד*£א0\\׳.
 .ףד [4] ,חמ ,[8] .80

 .דלאוונירג לישנא רשא ׳ר לש המדקה :א ,2 ףד
 רפסמ םירומש ילילבו חספ יברעב רבחמה יגהנמ :ב ,4־ב ,2 ףד

 .(19 ׳סמ ןלהל ׳יע) ש״א םחנמ ׳ר ונב בתכ רשא ״אדוהי ןורכז״
 בא־םחנמ בי םוימ ,ונאצ ,םאטשרבלאה םייח ׳ר תמכסה :א ,5 ףד

 .(11 ׳סמ הלעמל ׳יע) ״שא ירמא״ ת״וש לע הנתינש ,ב״ירת

 (12) ש״א םחנמ ד
 (ל״ות - )

 לכה ראובי ועבטוה וינדא המ לעו רפסה תוהמ הדוהי ןורכז .19
 ריעצה ינא סופדה תיבל ואיבמהו טקלמהו בתוכה תאמ המדקהב
 םלוע רכזל תנשב ספדנ .ל״צז ש״א ריאמ ה״ומ ו״מאאלב םחנמ ׳קהו

 .רעגעי לראק לש סופדב ראווגנוא ק״קפ ג״פל [ז״כרת] קידצ ׳יהי
 .ףד [3] ,וס־אי ,[8] .8#

 לאומש ׳ר ;ז״כרת ב־רדא ,דירפצנאג המלש ׳ר תומכסה [2] ףד
 לע רפסמ הב רבחמה תמדקה :[3־8] ףד .ראווגנוא ,ץטיוואקשאמ
 ה״ומ ןואגה ו״מאא תאמ הלפת :א ,אי ףד .ש״א ריאמ ׳ר ,ויבא

 ;ל״צז ריאמ ה״ומ ןואגה ו״מאא תאווצ :ב ,די־ב ,אי ףד .ל״צז ריאמ
 תוכלהב תורעה תצק :וט ףד .ל״צז הדוהי ה״ומ ׳וכו ברה יחא תאווצ
 לע] ל״צז ןואגה ו״מאאמ דמחנו רקי רבד :א ,זי־א ,זט ףד .תוליבא
 תורשי תוגהנה :רפסה ףוג ליחתמ ןאכ ב ,זי ףד ,[ב ףד ,הדנ תופסות
 יחא ונבו .ל״צז ןואגה ו״מאא ומצע תא גיהנה רשא השודק רדסו
 םיח־לאל ישפנ האמצ" :רפסה ףוסב .ל״צז הדוהי ה״ומ ׳וכו ברה
 םיריש המכו ארזע־ןבא םהרבא ׳רל "םימש ןכוש ל־א״ו "יח ל־אל
 ןואגה ר״ומאא תאמ תושקב ;םירופל האנ רמז ;הכונחל האנ רמז)

 .ש״א ריאמ ׳ר לש (הטמה לע ש״קה ירחא רמול גהנ רשא ל״צז
 ,ןמרביל ׳ח :׳יע .ח״כרת־ז״כרת ...ראווגנוא ...הדוהי ןורכז .20
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 ,115 ימע ,(א״ישת) זכ הנש ,רפס תירק — ראווגנואב ירבעה סופדה
 .3 ׳סמ

 םלוע רכזל תנשב ראווגנואב הנושארב ספדנ ...אדוהי ןורפז .21
 תנשב ד״הבל שדחמ ויתאבה שדוקה תביח בורמו :ג״פל קידצ ׳יהי
 ןרמ דכנ דלאוונירג י״רב ריאמ ׳קה :ג״פל הה״לצז ריאמ וניבר ז״אא
 .א״עי (שטיווענעצאנ) אוולאפאטאנ הפ ררוגתמה ע״יז שודקה רבחמה
 ס״רת תנשב ,ןיילק טע ןהאק םיפתושה לש חבושמה סופדב שטאקנומ

 .ק״פל
 .ףד דע .8#

 .ס״רת ןסינב ט ,ראמטאס ,דלאוונירג אדוי ׳ר תמכסה :א ,ב ףד
 יסיג תאמ תינש הדוהי ןורכז תספדהל המדקה" :ב ,אי־א ,י ףד

 .סייוו שריה יבצ ׳ר "ברה
 הספדנש ,רפסה לש (היינשה) תמדוקה ׳דמה לע עדי אלש הארנ

 .תחא הנשב םיימעפ
 יד ..."אדוהי ןורכז" רפס ןאפ טצעזעגרעביא שא ירואמ .22
 ,ראווגנוא ק״דבא ש״א ריאמ ה״ומ וניבר ןאפ ...גנוביירשעב־סנעבעל

 .ד״סרת שקאפ
 זכ הנש ,רפס תירק — ראווגנואב ירבעה סופדה ,ןמרביל ׳יח :׳יע

 .3 ׳סמ ,115 ימע (א״ישת)
 ,םילהת :תורטפהו ,הרותה לע הדגא ישודיח שא תמוח רפס .23
 ונל ראשנ רשא ,םידפסהו םישורד תצקו :תובא יקרפו ,תוליגמ שמח
 ן״רמ ׳וכו וינעו קידצ ,םסרופמה לודגה ןואגה ישודיח תאמ דירש
 וילא הולנו .א״עי ראווגנוא ק״קד ד״בא ל״צז ש״א םחנמ ה״ומ
 שטייד דוד ה״ומ ןרמ ג״הבכשר ׳וכו לודגה ןואגה ונינקז ישודיח
 ןואגה ויבא .דוד להא רפס רבחמה לעב שדח ריע ק״קדבא ל״צז
 ראווגנוא ק״קדבא ל״צז ש״א ריאמ ה״ומ ןרמ ה״בכשר ׳וכו לודגה
 יתדבר ,םיגירש תשלש ,תפסא יתפסא .ש״א ירמא רפס רבחמה לעב
 םתרקי ופיטי ,םירויש םירועיש םתמיענ ךפונ ,םיבוהא תורמא ,תמקר
 ק״פל ו״סרת תנשב ,ילע ׳ד תלמחב רואל םיתאצוה :םירשיל ליעוהל
 רבחמה דכנ דלאוונירג י״רב ריאמ (שטיווענעצאנ) אוולאפאטאנ הפ
 יולה ריאמ ה״ומ ינברה לש חבושמה סופדב .ו״סרת שקאפ .ע״יז

 .ו״ינ םיובנעזאר
 .ףד (1) ,אע ,[4] .4#
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 ריאמ ׳ר לש ונתוח ,ץטינייר ךורב עשוהי ברה תרגיא :א ,2 ףד
 .ג״סרת תנשמ ,דלאוונירג

 בא־םחנמ בי םוימ ,זנאצ ,םאטשרעבלאה םייח ח תרגיא :ב ,2 ףד
 ...תאמ שדקה תרגא קתעה — .(ש״א םחנמ ׳ר) רבחמה לא ,ב״ירת
 םיררבנה וידחי ודעונ רשא דעוהל בתכ רשא ל״צז שא ירמא לעב
 ¬ב ,4־ב ,3 ףד — .ראנימעסה רבדב י״רת תנש ןיצערבעדב הנידמהמ
 ׳ר לע דפסה :א ,זנ ףדמ — .דלאוונירג י״רב ריאמ ׳ר תאמ המדקה

 .ב״ירת תבטב דכ םויב רטפנש ,ל״ז ש״א ריאמ
 תויגוס ישודיח סרטנוק "שדוק תרדה" רפסב עיפוה ןכ

 תותכסמ לע םיטוקילו אעיצמ אבב ןיטיג תותכסמ לע שא תמוח
 חינהש םיבר םישודיח ןומהמ אלפ ךרד תראשנה הטילפה םהו תונוש

 ׳ד תומחלמ םחול בגשנ קידצ םסרופמה ןואגה וירחא
 אלימ כ״חאו טסוח ,הנדרעס ק״קד ד״בא ל״קוצז שא םחנמ יבר

 ראווגנוא י״באב ל״קוצז שא ירמא לעב ג״הואמ ןואגה ויבא םוקמ
 ג״הרה לודגה קהבומה ודימלתמ די יבתכ תמישר יפ לע ורדסנ א״עי
 אנוואלג ק״קד ד״בא ל״צז אדנאל יולה לאיעגפ לארשי יבר ברה
 לעב ןואגחל דכנו ןינ א״טילש סייוו ׳יעשי קחצי ברה ידי לע לילגהו
 םהרבא ידי לע לארשי תרדה רפסל חפסנב ל״וי .ל״צז שא ירמא

 .ל״צז לארשי תרדה ס״חמ ןואגה דכנ י״נ ןיטשנרוב בקעי
 ז״לשת קרב־ינב

 ׳ר תודלות — המדקה ט־א דומעמ .םידומע 86 ליכמ סרטנוקה
 אבב — ןיטיג תותכסמ לע תויגוסה — ו״ט דע ׳ט דומעמ .שא םחנמ

 .תונוש תותכסמ לע םיטוקילו אעיצמ
 בקעי ׳והמו ל״צז גארפמ ל״רהמ םינואגה תבושת רפס .24
 לע ראווגנוא ק״ק הפ ישילש םעפ סופדל אבוה ...ע״יז ל״צז קאלאפ
 .ק״פל ר״תכה תנש ל״נה ק״קד ד״בא ש״א םחנמ ר״רוהמ ברה ידי

 .ףד נ ,[4] .8ס .רגעי לראק אייב טקורדעג ראווגנוא
 טרופקנרפ ק״קד מ״רו ד״בא ,ץ״כ בקעי ׳ר תמכסה :א ,3־ב ,2 ףד
 ד״באו ןיימד טרופקנרפ ק״קד מ״הכב מ״ר ,ץ״כ לאומש ׳ר ;ןיימד

 .טאטשמרד תנידמד מ״רו
 םעפ סופדל הזה רפסה איבמה תאמ המדקה :ב ,4־ב ,2 ףד

 .תישילש
 לעב ןואגה לודגה וניברל תוצמ ג״ירת לע קדצ לעופ רפס .25
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 ךוניחה רפסמ תוצמה ימעטמ תופסוה רוציק םע ע״יז ןהכ יתפש
 ק״קדבא ל״ז ש״א םחנמ ה״ומ ןואגה יניקז תוהגה םעו ל״ז ה״ארהל
 תופסוה דועו ל״ז ך״שה לעבמ רקי שורד הזל חפסנו ו״צי ראווגנוא
 אוולאפאטאנ רואל איצומה תאמ המדקהבו ...ראובי רשאכ ,תורקי
 ה״ומ ןואגה דכנ דלאווירג י״רב ריאמ .ק״פל ג״סרת (שיווענעצאנ)
 .י״נ םיובנעזאר ל״גס ריאמ ׳והמ לש סופדב ספדנ .ל״צז ש״א םחנמ

 .ק״פל ג״סרת שקאפ
 .ףד [1] ,גל ,טע ׳י ,[8] .80

 (13) דידפצנאג המלש ד
 (ו״מית־ד״טקת)

 רפס תביתכ יניד ,דירפצנאג המלש ׳ר תאמ .רפוסה תסק .26
 .ףד 34 .ה״צקת ןעפא .רפוס השמ ׳ר תוהגה םע הרות

 ימע ,ד״ישת ביבא־לת ,ג ,םירפס דקע תיב ,גרבדירפ :יפ לע יתמשר
 .930 ׳סמ ,915

 .המכסה־בתכמ אלא "רפוס השמ ׳ר תוהגה" ןאכ ןיא תמאב
 תליגמו תוזוזמו ןיליפת ת״ס תביתכ יניד אוהו רפוסה תסק .27
 חונמה ינברה ןב המלש תאמ רבוחמו טקולמ :םהינוקיתו רתסא
 םידמצנ וילאו ראווגנוא ק״קמ ל״צז דירפצנאג ףסוי ׳הומ םלשו אריה
 ׳הומ ג״הבכשר יתמאה ןואגה ברה דובכמ םידמחנ זפמ םידחא םירבד
 ינברה לש סופדב .[אווקלאז] .ו״צי ב״פ ק״קד ד״בא י״נ רפוס השמ

 .ק״פל א״ירת תנשב י״נ בוד לואש ׳הומ םסרופמה דיעה
 .ףד וכ .8#

 בא־םחנמ גכ) ל״ז רפוס השמ ׳ר לש "המכסהו בתכמ" ב ,א ףד
 .(ד״צקת

 .80 .ט״ירת גרבסינק ...רפוסה תסק .28
 .930 ׳סמ ,915 ימע ,ג םירפסה דקע תיב ,גרבדירפ :יפ לע יתמשר
 תליגמו תוזוזמו ןיליפת ת״ס תביתכ יניד אוהו רפוסה תסק .29
 אריה חונמה ינברה ןב המלש תאמ רבוחמו טקולמ םהינוקיתו רתסא
 םידמצנ וילאו .ראוועוא ק״קמ ,ל״צז דירפצנאג ףסוי ׳הומ םלשו
 ג״חבכשר תיתמאה ןואגה ברה דובכמ םידמחנ זפמ םידחא םירבד
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 םהרבא ׳וחמ ינברה סופדב .ו״צי ב״פ ק״קד י״נ רפוס השמ ה״ומ

 .ק״פל ר״תכ תנשב .גרעבמאב ,י״נ

 .ףד ול .12״

 .רבחמה לא רפוס השמ ׳ר תרגיא :א ,ב ףד

 תביתכ יניד .[ינשו] ןושאר קלח .אנינת ארודמה רפוסה תסק .30

 תצק םע .םהינוקיתו .רתסא תליגמו .תוזוזמו .ןיליפת .הרות רפס

 ש״תי ה״זעב רבוחמו טקולמ רפוסה תכשל םשב תוריקחו תורעה
 דירפצנאג ףסוי ה״מ םלשו אריה חונמה ינברה ןב המלש יתאמ

 .חבז תרות .המלש ינפ ׳ס ח״מהעב ו״צי ראווגנוא ק״ק הפמ ל״צז

 םירבד .םידמצנ וילאו :ןוירפאו .ךורע ןחלש רוציק .הלמשו םחל

 ה״מ ג״הבכשר יתימאה ןואגה ברה דובכמ :םידמחנ זפמ .םידחא

 מ״רו ד״בא היהש רפוס ם״תח ירפס ט״העב ה״הללצז רפוס השמ

 רפוסה תסק תנש ראווגנוא ק״ק הפ ספדנ :ו״צי גרובסערפ ק״קב

 .ק״פל [=א״לרת=]

 ספסמטס^ז 1א 8£110\ןז£1^0£8י5 ו^זדד־שש.

 .ףד חלק ,[4] .4״

 ה״מ ...ברה דובכמ (אמק ארודהמל) המכסהו בתכמ :א ,2 ףד

 .ד״צקת בא־םחנמ גכ ,גרובשרפ ,ה״ללצז רפוס השמ

 ,בובל ,ןהאזנטאנ יולה לואש ףסוי ׳ר תאמ תומכסה ב ,2 ףד

 שריה יבצ ׳ר ;ל״רת רייאב אי ,זנאצ ,םאטשרבלאה םייח ׳ר ;א״לרת

 .א״לרת זומת ,ראווגנוא ,רעמייהנאמ

 תליגמו תוזוזמו ןיליפת ת״ס תביתכ יניד אוהו רפוסה תסק .31

 אריה חונמה ינברה ןב המלש תאמ רבוחמו טקולמ .םהינוקיתו רתסא

 םידמצנ וילאו .ראווגנוא ק״קמ ל״צז דירפצנאג ףסוי ׳הומ םלשו

 ג״הבכשר יתימאה ןואגה ברה דובכמ םידמחנ זפמ םידחא םירבד

 רחסמ תיב תאצוהב .ו״צי ב״פ ק״קד ד״בא ל״ז רפוס השמ ׳הומ

 לאיחי ריאמ ׳ר סופדב אשראוו ...אנליווב קנופ קחצי ׳ר לש םירפסה

 .ט״נרת ...ופתושו רעטלאה

 .דומע [4] ,78 .8#

 .ל״ז רפוס השמ ׳ר לש "המכסהו בתכמ" 3 ימע

 .ב״סרת שטאקנומ ...רפוסה תסק .32

 .930 ׳סמ ,915 ימע ,׳ג ,םירפס דקע תיב ,גרבדירפ יפ לע םשרנ

 .ג״סרת דלפטראב .רפוסה תסק .33
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 .ףד ,138 .40
 .930 ׳סמ ,915 ימע ,ג ,םירפס בקע תיב ,גרבדירפ יפ לע םשרנ

 .הרות רפס תביתכ יניד ןושאר קלח אנינת ארודהמ רפיפ תסק .34
 תוריקחו תורעה תצק םע םהינוקיתו .רתסא תלגמו .תוזוזמו .ןיליפת
 אצי .הטילפה תיראשל הלצהה דעו תאמ הנתמ ...רפוסה תכשל םשב
 דוראב ילתפנ ברה הלצהה דעו לצא םירפסה תאצוהל דעוה י״ע רואל

 ...ז״שת ןכנימ .ןיטשרוב רזעיבא ברהו
 .םוליצ־סופד .ףד אמ ,[4] .4״

 ;ב״סרת ,אוושטלאט ,קילג קחצי םהרבא ׳ר תמכסה :ב ,1 ףד
 ;ד״צקת בא־םחנמ גכ ,גרובשרפ ,רפוס השמ ׳ר תמכסה :א ,2 ףד

 םייח ׳ר ;בובל ,ןהאזנטאנ יולה לואש ףסוי ׳ר תומכסה :ב,2 ףד
 .ראווגנוא ,רעמייהנאמ שריח יבצ ׳ר :זנאצ ,םאטשרבלאה

 רדסל םיכיישה םיניד תפיסא אוה םייחה ךרד םע הלפת רדס .35
 מ״פו ר״א א״מ ז״ט ח״א ע״שמ .תעדו םעט בוטב וטקלנ הלפתה
 ד״בא ל״צז בקעי ה״ומ ת״שכ הלוגה תרטע יתימאה ןואגה ברה י״ע
 טקולמ שוריפ הלפתה רדס לא חפסנ הנה התעו .א״עי אססיל ק״קד
 דועו .שפנ לכל הוש טושפה ךרד פ״ע יקנו חצ ןושלב .םירקי םירפסמ

 תצק םג .םייחה ךרד ךותב םיניד ישודיחו תוהגה הברה וב ופסותינ
 ותעב רבד ונמזבו ודעומב תובוט תוגהנהו .לכשה רסומו םעונ ירמא
 רדוסמו טקולמ לכה .םינושארה לע תופסות הברה דועו .בוט המ
 ה״ומ םיברמ ׳ה תא אריה חונמה ינברה ןב המלש ה״ומ ינברה תאמ
 ק״קב ולהא עקת תעכ .א״עי ראווגנוא ק״קמ ל״צז דירפצנאג ףסוי

 .ק״פל ט״צקת תנש .א״עי אנמוה
 \\׳1£א 1839. ס8טס£ טאפ עשמט^ס עסא מט\א2 שפט. ע. $0ט\110

 טאפ 1.1. 8ט80א.
 .ףד [5] ,זצש ,[4] .80

 .ח״צקת ,ראווגנוא ,ש״א ריאמ ׳ר תמכסה ב ,[3] ףד
 אל ךא ,(דועו (ב״כרת ,ב״ירת) םימעפ המכ דוע ספדנ רודיסה
 קלח ,לארשיב תוהמאו םירע :׳יע .ולא תורודהמ גישהל יתחלצה

 .16 ימע ,י״שת םילשורי ,יעיבר
 יתחפט ,יתאצמו יתעגי רשא ארתב אבב תכסמ לע המלש ינפ .36
 המלש ,דירש ףסוי תיבל ,תעלותה יכנא ,תעד עוחה תרזעב ,יתיברו
 םהל תורוהל ,׳ה םע ךותב בשוי ,רפוסה תסק ,רפסה לעב ,דירפצנאג
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 דיגנה ינברה לש סופדב :שאראש זוחמב ץטיוועזרעב הפ ,׳ה יכרד
 רימזה תע תנש אווקלאזב רעפאהריאמ בוד לואש ר״רהומ םסרופמה

 ...ג״פל [ו״רת] רותה לוקו עיגה
 .ףד נ ,[1] .2״

 .ףד 44 :םשור ,459 ׳סמ ,839 ימע ,ג ,םירפס דקע תיב ,גרבדירפ
 ריאמ ׳ר ;ה״רת ,דארב ,רגולק המלש ׳ר תאמ תומכסה ב ,1 ףד

 .ראווגנוא ,ש״א
 ןילעניצאק ןהכה לואש ׳רמ המלש ינפ רפסל תורעה :א ,טמ ףד

 .אווקלאז ,ןהאז
 המלש ...יתאצמו יתעגי רשא ארתב אבב תכסמ לע המלש ינפ .37
 שדחמ התע עיפומ ...שאראש זוחמב ץטיוועזרעב הפ ...דירפצנאג
 .ו״טשת ...םילשורי ...המכחה ןיעמ עויסב תרדוהמו תנקותמ האצוהב

 .דומע ו ,זצר ,[6] .80
 .האירה תופרט .םד יוסכ .הטיחש תוכלה ללוכ חבז תרוה .38
 הלועה אוה .הלועה חבזמ דחאה םשה םישאר השלשל דרפיו :רוקינו
 ילודגמ .םיתעבש קקוזמ .הלמשכ תרווחמ הכלה קספל .הלולס ךרדב
 ריפס תעדלו .םתעד לע דומע ןעמלו :םיניעל ונל רשא םיקסופה
 םיאדודה .םתדוסי שדוק יררהב היאו .םתרקנ רוב תבקמ .םתרזג
 .םישודיח תצק הזמ הצקמו :חבזמה דסיב הזמ הצקמ .חיר ונתי
 תמאהו קדצה ירחוש .םישנאה בבל ריעהל .םישודקה וניתובר ירבדב
 ךרבתי ׳ה תרזעב יתלעה רשא .המלש הלעה םשב וארקי .םישרוד
 רפסו רפוסה תסק רפס מ״העבמ דירפצנאג המלש ןטקה יכנא ,ומש
 ץטיוועזערב הפ ׳ה םע ךותב בשוי ארתב אבב תכסמ לע המלש ינפ
 ב״וש לכל יואר יכ םיקסופה ובתכש תויהמו :ו״צי שאראש זוחמב
 לובגל ול תויהל .ןכ ויתקלח ןכל םוי םישלש לכב ב״וש תוכלה רוזחל
 תנש :שדח לכב תוכלהה לכ רומגיו םוי לכב רוזחיש המ עובק קוחלו

 .ק״פל [ט״רת=] םימלשה חבז תרות תאז
 .ףד ומ ,[4] .4#

 ליזנע ׳ר ;ידארב ,רגולק המלש ׳ר :תאמ תומכסה ואב רפסה לע
 ,םאטשרבלאה םייח ׳ר ;רא־חגתא ,ש״א ריאמ ׳ר ;ירטס ,רימזאצ

 .גרעבנילע ןתנ המלש ׳ר ירבד ואב רפסה ףוסב .זנאצ
 ׳סמ ,1090 ימע ,ז״טשת ביבא־לת ,ד ,םירפס דקע תיב ,גרבדירפ

 .ז״רת בובל ...חבזה תרות :תועטב םשור ,1020
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 .ך״רת בובל .רגולק ש״רה ת״וש תופסוהבו ...חבז תרות .39
 ,1090 ימע ,ז״טשת ביבא־לת ,ד ,םירפס דקע תיב ,גרבדירפ יפ לע

 .1020 ׳סמ
 ׳ה תרזעב יתלעה רשא ...הטיחש תוכלה ללוכ חבז תרות .40
 .רפוסה תסק רפס ח״מהעב דירפצנאג המלש ןטקה יכנא .ומש ךרבתי
 ק״קב םינפלמ .ןוירפאו .ךורע ןחלש רוציק .הלמשו םחל .המלש ינפ
 םימעפ הזיא רבכ ספדנ ...:ו״צי ראווגנוא ק״ק הפ תעכו .ץטיוועזערב
 .ראוועוא ק״ק הפ י״נ רבחמה תאמ םינוקיתב שדחמ ספדנ תעכו

 .ק״פל [ט״כרת־נ םימלשה חבז תרות תאז תנש
 .ףד כק .40

 ליזנע ׳ר ;ט״ירת ,דארב ,רגולק המלש ׳ר תאמ תומכסה ג־ב ףד
 ׳ר ;ז״רת בא־םחנמ גכ ,ראווגנוא ,ש״א ריאמ ׳ר ;אירטס ,רימזאצ
 בכ ,בובל ,גרעבןילע ןתנ החמש ׳ר ;ז״רת ,זנאס ,םאטשרבלאה םייח

 .ט״רת תבטב חכ ,בובל ,פ״ב ףלאוו ןימינב ׳ר ;ט״רת ולסכב
 ריעהל יתארקנ ארקנ :רגולק המלש ׳ר ירבד :א חיק — יק ףד
 ...םשד ב״ושה ןינעב הצרפה ןקתל בושטידראב ק״ק םיקלאל הלודגה
 היסור תנידמב וקיתעה רבכו .תובוט תוגהנהו תונקת םהל יתנקתו

 ...וללה תונקת תוליהק המכ זא
 ארמ י״נ גרעבנילע ןתנ החמש ...ברה דובכ ירבד :ב ,חיק ףד

 .ו״צי לילגהו בובל ק״ק הפד ארתאד
 האירה תופרט ,םד יוסכ .הטיחש תוכלה ללוכ חבז תרות .41
 קחצי ר״רהומ סופדב .רימאטיזב ...םישאר השלשל דרפיו .רוקינו

 .ק״פל ל״רת תנשב י״נ טשקאב השמ
 .ףד 40 .40

 .ט״לרת בובל ...חבז תרות .42
 .1020 ׳סמ ,1090 ימע ,ד ,םירפס דקע תיב ,גרבדירפ :י״ע

 ׳ה תרזעב יתלעה רשא ...הטיחש תוכלה ללוכ חבז תרות .43
 רפוסה תסק רפס ח״מהעב דירפצנאג המלש ריעצה יכנא .ומש ךרבתי
 ,םש ילהא ,ךורע ןחלש רוציק ,הלמשו םחל ,המלש ינפ ,ב״חו ר״ח
 ספדנ ...ראווגנוא ק״קב תעכו ץטיוואזערב ק״קב םינפלמ ,ןוירפאו
 לצא תקיודמ הגהב םינוקיתב שדחמ ספדנ תעכו םימעפ העברא רבכ

 .ק״פל ג״נרת תנש שטאקנומ ק״קב ,ןהאק םע רעיילב םיפתושה
 \׳£81^0 עסא 8מ1מנ£מ 8£א£ס11<ד 811ס8^אם£11א0 טאסע^מ.
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 .ףד [2] ,ביק .40
 ;ז״רת בא םחנמ גכ ,ראווגנוא ,ש״א ריאמ ׳רמ תומכסה א ,ב ףד

 .ז״רת ,זנאצ ,םאטשרבלאה םייח ׳ר
 םישאר ינשל דרפיו תואוקמו הליבט הדנ תוכלה הלמשו םחל .44
 יכ יתאצמ .יתחטב וב ירוצ תרזעב :יתטקל רשא םחלה אוה דחאה
 טעמב יתגרא רשא הלמשה אוה ינשהו ;יתכרע ןחלשה לעו .יתעגי
 הזו (תויתואב) ימש הז .ירואל יתלמש אוה יתעד רצוקבו יתנובת
 יכנא רג .הלמשו םחל ול תתל רג בהוא .הלהת ארונ וב יננח .ירכז
 ׳ס מ״העב דירפצנאג המלש דירש ףסוי תיבל .ומעב לדו ןטק .ומע
 ק״ק הפ י־י םע ךותב בשוי חבז תרותו .המלש ינפ .רפוסה תסק
 םיגלפומה םידיגנה םינברה םיפתושה לש תואצוהב .ו״צי ראוועוא

 .1861 ...בובלב .י״נ אירול שירעב ׳רו גנילרעפש שריה יבצ ׳הומ
 .ףד כק ,[2] .40

 ׳ר ;ג״כרת ,זנאצ ,םאטשרבלאה םייח ׳ר תאמ תומכסה ב ,1 ףד
 .ראווגנוא ,ש״א םחנמ

 ק״קד ד״בא ןאמדירפ שריה יבצ ׳רמ "תחא תרפרפ" א ,2 ףד
 .[ג תובותכ לע] ו״צי אקסיל

 םעפ ל״י הזה ןופסהו רקיה רפסה ...הדנ תוכלה הלמשו םחל .45
 .הנש םיעבראמ רתוי הז ומצעב ל״צז רבחמה ׳גה ברה י״ע הנושאר
 םינש וא ריעב דחא וליפא אצמנב ןיאש דע ומת ופס םתבישח בורמו
 חיר וב שיש ימ לכל ץוחנ הזה ןיפסו רקיה רפסהש ןעיו .החפשמב
 ףכ אלמ וב ואצמי םירומו םירוה הרות ילידג םג המו ש״יו הרות
 תינש םעפ רואל ויתאצוהו רבחמה דכנ ׳ב ינא יתררועתנ לכב תחנ
 תויתואו הפי ריינב יפויו ראפ תפסותבו רודיהה תילכתב ת״יהזעב
 הוקאו םירשימ וזחי וב םיארוקה יניע רשאכ דואמ תואנו תולודג
 רבחמה יניקז תוכזו בוט יל קיזחי הזה רקיה רפס גישיש ימ לכ יכ
 דומלל הרותב םיקסוע ב״ב וב תוארל הכזנש וניערזלו ונל דומעי ל״ז
 רבחמה דכנ ׳ב שייפ םלושמ ק״ה :םייקלו תושעלו רומשל דמללו
 ןעלטעב .שופאל — ראידאמ ק״קב סייוו קחצי ר״הומ ו״מאאל ןב
 ח״סרת תנש י״נ דלעפנהאש םייח ה״ומ לש ראופמהו חבושמה סופדב

 ...ק״פל
 .ףד [1] ,דכק ,[2] .40
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 תנשמ ,זנאצ ,םאטשרבלאה םייח ׳ר תאמ תומכסה א ,2 ףד
 .ראווגנוא ,ש״א םחנמ ׳ר ;א״כרת

 לע ,אקסיל ,ןאמדירפ שריה יבצ ברהמ "תחא תרפרפ" ב 2 ףד
 .יג ףד תובותכ

 ,ףראדיינישטאפ ,טנאמיד יתבש ׳רמ הכלה ישודיח :דכק — אכק ףד
 .רבחמה לש ונתח

 רשאמ .הבהא ףוצר וכות .יל יתישע ןמרפא .יללוחמ לא תרזעב .46
 ירמאמב .םיקידצ ירבדו .םיקוספ תצק ראבל .הבידנ חורב ינכמס
 דירפצנאג המלש .הדסי הרותה רדס לעו .הדה ידי רשאכ .הדגה
 ,חבז תרות ,המלש ינפ ,רפוסה תסק ׳ס מ״העב ו״צי ראווגנוא ק״קפמ
 [ד״כרת=] ותירבו תנשב ראווגנוא ,ךורע ןחלש רוציקו הלמשו םחל

 .ראגעי לראק אייב טקורדעג .םעידוהל
 .ףד וע .80

 ו״צי ראווגנוא ק״קפמ דירפצנאג המלש ...יל יתישע ןוירפא .47
 ,חבז תרות ,המלש ינפ ,ת״המו ק״המ רפוסה תסק ׳ס מ״העב
 שדחמ ספדנ .ףסוי םשו םש ילהא ,ךורע ןחלש רוציק ,הלמשו םחל

 .ח״לרת ראווגנוא י״נ רבחמה תאמ תופסוהו םינוקיתב
 0**1.1^י0£1ז8 £88£א 8ט<כטסז1ט<:ו<מ£1 1877. .ףד חפ .40

 תלעותל ךורע ןחלש רוציק רפס .ךורבו שודק ומש תרזעב .48
 .םיצפח ויתווצמבו ׳ה תא םיאריה לארשי ינב ויחא ׳ה םע ןומה
 .וישרפמו ע״שה ירבד ןיבהלו דומלל םתעד הרצק רשא .ונרוצ םרמשי

 .םייח חרוא .ע״ש יקלח העברא לכמ יתצבקו ש״תי ׳ה תרזעב יתעגי
 םיחרכומו םיכרצנה םינידה תא .טפשמה ןשחו .רזעה ןבא .העד הרוי
 ץורי ןעמל לק ןושלב םתוא יתבתכו .םתוא תעדל ילארשי שיא לכל
 יכנא :םהב יחו םדאה השעי רשא השעמה תא עדיו .וב ארוקה לכ

 .רפוסה תסק ׳ס מ״העב .ו״צי ראוועוא ק״פמ דירפצנאג המלש ׳קה
 הכ תנשב ראווגונוא .ןוירפאו .הלמשו םחל .חבז תרות .המלש ינפ

 .ק״פל [ד״כרת־־נ בקעי תיבל רמאת
 טאסע**, 5624.0£ס8ט01<7 8£10481.1/\0£8.ם*8 א^סטםמטס^£א

 187 £>£*! \׳£8£\88£8 \׳088£א״\1.7£א1.

 .ףד דמק ,[4] .80
 .ד״כרת ,ראוועוא ,ש״א םחנמ ׳ר תמכסה :א ,2 ףד
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 הז רפסב םימעפ המכ ואביש םירבד הזיא לע םיללכ :ב ,4 ףד
 .םוקמ לכב םשרפל ךרטצא אלש

 ייח ׳סל םדא ינפ יתורעהב יתבתכש הממ ׳א רבד :א ,דמק ףד
 .די־בתכב ראשנ רבחמה לש הז רפס .םדא

 ה״יא בותכא — ךורע ןחלוש רוציקה לש תובורמה תורודהמה לע
 .םלשוריב םחנמ־ןב ׳נ יזנגב ויתיארו תואיצמה רקי רפסה .דוחל

 םהיתויתואב ,םישנו םישנא תומש רדסו םיללכ םש ילהא .49
 .ףסוכה שפנכ תוריקחו תורעה םע :םישורד םהיצפח לכלו ,םישרופמ
 תא ןנוחלו םחרל ,ודסח ׳ה ףסוי רמאל :ףסוי םש םשב םיתעדי
 הדעב בשוי יכנא ימע ךותב :דירפצנאג המלש ,דירש ףסוי תיבל ,ודבע
 .ןוילע ל־א םשב :הריטעמה ראווגנוא ק״ק יתדלומ ריעב ,הרשיה

 םחל ,חבז תרות ,המלש ינפ ,(ת״המו ק״המ) רפוסה תסק רפס יתרבח
 ןורחא סרטנוק ביבח ןורחאו :ןוירפאו ,ךורע ןחלש רוציק ,הלמשו
 ורפסב ונל ריאה רשא ל״צז תוילגרמ ןמלז א״רהמ ג״הואמ ןרמ תאמ
 רדס רואיב םולשת אוהו :ע״יז םירקי םירפס ראשבו ןיטיג ביט רקיה
 רשא םיניד ישודיח םג .האלהו כ ףיעס ןמ י״ר ם״רהמ ןואגהל טגה
 הפ ספדנ :טקל ילבש םשב םארקו .ןיטיג ביט ׳ס רמגה רחאל הלעה

 ...ק״פל ח״לרת תנש ראווגנוא ק״ק
 0481. 1/40£8׳8 £88£א 8008081101<£8£1 1878.

 .ףד וכק ,[1] .20
 םולשת אוהו ...םישנו םישנא תומש רדסו םיללכ םש יליוא .50
 םיניד ישודיח םג האלהו כ ףיעס ןמ י״ר ם״רהמ ןואגהל טגה רדס
 :שקל ילבש םשב םארקו .ןיטיג ביט ׳ס רמגה רחאל הלעה רשא
 ,בובל :י״נ ףליוו יבצ עשוהי ה״ומ ׳וכו ה״ה י״ע ד״היבל אבוה

 ...ז״סרת
 081108 0£8 £. 8/40/47. \׳40/£8£ 0£8 081/48 א.\4׳1££ ££1418£80

1907 

 .ףד דכק ,[2] .20
 ,ןאזערב ,[ןארדאווש] ןהכה יכדרמ םולש ׳ר תאמ תומכסה 2 ףד
 כ ,באלסינאטס ,ץיוורוה שיא יולה שביל ׳ירא ׳ר :ז״סרת הכונח
 רזעילא ׳ר ;ז״סרת תבט ,טסוח ,[דלאוונירג] השמ ׳ר :ז״סרת ולסכב

 .ז״סרת הכונח ,דאהינאב ,שטייד [םייח]
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 ,איצומה םע ,רבחמה ןב ,דירפצנאג ףסוי ח ןיב םכסהה ב ,דכק ףד
 .רפסה תספדה לע ףליוו יבצ עשוהי ׳ר

 ןואגה ברה תאמ ס״שה תויגוס ישודיח ה״ה המלש םש .51
 םירקיה וירובחו ויתורות יבורב םיקוחר םיו ץרא יוצק לכב םסרופמה

 ל״צז דירפצנאג המלש ה״ומ ת״שכ ע״וסיצ הלוגה ינב לכ לש ןבר
 ,חבז תרות ,המלש ינפ ,ת״המו ק״המ רפוסה תסק רפס מ״העב
 תוליפתה שוריפו ,םש ילהא ,ןוירפא ,ךורע ןחלש רוציק ,הלמשו םחל
 ד״בא היהש ,רפסה תמדקהב ראובמכ י״תכב םירוביח המכ דועו
 .ןופס קקוחמ תקלח םשו ,ראווגנוא ק״קד ד״בארו ,ץטיוועזערב ק״קד
 רשא ודימלתו ותיב ןמאנ ודכנ תאמ ,ע״יז רבחמה תודלות ותישארבו
 תובר ונימימ רס אלו ונקז להואמ שמ אל ,ר״הועו יניסמ הרות לבק
 ןואגה ר״ומאא ,וילע וידי תא ךומסיו ול רסמ וירתסמ לכ ,םינשב
 ה״ומ תודומח ישרוד שארו םימכחל בא תולוכשאה שיא םסרופמה
 צ״הגה ז״ומא ןב .לילגהו להאראוו ׳ס ק״פד ד״בא י״נ טענב לאקזחי
 א״טילש טענב ףלאוו ןושרג ה״ומ ומאל דוהו ותדע ראפ ומע ינקז רדה
 ידסחב ד״היבל יתאבה .ע״יז ונתוח סכ לע ראווגנוא ק״קד ד״באר
 באושו ויבא ידי לע םימ קצויה טענב המלש ןטקה יכנא יתעושי רוצ
 חבושמה סופדב רואל אצי להאראוו .ס .םייח םימ ראב וראבמ םימ
 ח״סרת תנש י״נ רעדיוו בקעי ה״ומ דיעה ינברה ה״ה לש ראופמהו

 .ק״פל
 .ףד כק ,[4] .20

 לש ודכנ ,טענב לאקזחי ׳ר תאמ רבחמה תודלותו המדקה : 2־3 ףד
 .רבחמה

 ׳ר ;ח״סרת ,ראוועוא ,טענב ףלאוו ןושרג ׳ר תאמ תומכסה 4 ףד
 .ח״סרת ירשתב אי םוימ ,אוושטלאט ,קילג קחצי םהרבא

 .טענב המלש ׳ר ,רבחמה דכנ תמדקה :ב ,4 ףד

 (14)ועמייהנאמ יבצ םייח ר
 (ו״מות זומתב זי - ד״עקת)

 םיטוקל תצקו הרותבש תוישרפה רדס לע לארשי ישא רפש .52
 םדאל עוחה יננח רשא לופלפ לש םירגרג הזיא םע .תולגמה לע



 לגיפש הדוהי ר״ד 180

 תובושת יתשו לופלפו הדגא ת״ח הברח ,תודבכנ וב רבודמ םגו ,תעד
 וניבר ...ןואגה ברה ר״ומ ק״כ ה״ה ןברבר ללממ םופמ הכלה רבדב
 ...אדורב לארשי ...ידי וננוכ הלא לכ ...ל״קוצז רעמייחנאמ יבצ םייח
 ט״פרת דלעפנירג השמ ׳ר ה״ומ ינברה סופדב ספדנ ו״צי ץטיוועלאהימ

 .ףד בכ ,ד ביק ,[3] .40 .ק״פל
 ןואגה לודגה ברה דובכ ורבח ,חלודבה ןיע תובושתו תולאש .53
 םירעשב עדונ דבוכמ ׳ד שודק ,ג״הבכשר ,םוצעה ףירחה יתימאה
 ונרומ ,הליהתלו םשל ץרא יוצק לכב םסרופמה ,הכלהב םיניוצמה
 מ״רו ד״בא היהש ה״ללצז רעמייהנאמ יבצ םייח ׳ר ןואגה וניברו
 ריעב מ״רו ד״באל לבקתנ םשמו ,תולהק המכו אווברעוו ק״קד
 ב״הוע ייחל רטפנ ,דובכ ותחונמ םשו ,ראווגנוא ק״ק לארשיב םאו
 אצי .ק״פל ו״מרת תנש ,זומתב רשע העבש ,תוחולה תריבש םויב
 םייח ועבר ירפס רואל יאיצומ רבחמה ןואגה ידימלת ידי לע רואל
 העושיו הכרבו םייח תנש .קראי־וינ ,ןילקורב ל״צז רעמייהנאמ יבצ

 ...פמאק גנישילבאפ רעטשענומ ידי לע ספדנ .ק״פל [ח״צרת=]
 .דומע [4] ,136 ,16 .4#

 ומוקמ אלממו ודימלת .אנהכ ךלמילא ףסוי ...ברה תדועת :3 ימע
 .ל״קוצז רבחמה ןואגה לש

 דלאוונירג לישנא רשא ׳ר תאמ חלדבה ןיע רפסל המדקה :4־11 ׳מע
 .טנאפעלע הירכז ׳ר "קיתעמו רדסמהמ [המדקהה לע] תורעה״ו

 ברה דובכ רביח רשא ס״שה תויגוס לע םישודיח חלדבח ןיע .54
 ת״וש רפס ח״מהעב ה״הלצז רעמייהנאמ יבצ םייח ...יתימאה ןואגה
 ,איוברעוו ק״קבו תוליהק המכב מ״רו ד״בא היהש ,"חלדבה ןיע"
 ,א״עי ראווגנוא ק״ק לארשיב םאו ריעב מ״רו ד״באל לבקתנ םשמו
 ז״י ,תוחולה תריבש םויב ב״הועה ייחל רטפנ .דובכ ותחונמ םשו
 ג״הרה ןב טנאפעלע והירכז ברה י״ע רואל אצי .ק״פל ו״מרת ,זומתב
 בר זפמו בהזמ הרקי תנש .רבחמה דימלת היהש ,ה״הצז שירעב בוד

 .קראי וינ ,ןילקורב .ק״פל (ד״שת)
 .ףד 3 ,אצ ,םידומע 6 ,[4] .80

 מ״רו ד״בא ...אנהכ ךלמילא ףסוי ...ןואגה ברה תדועת :[4־3] ימע
 והירכז ׳ר ,רואל איצומה תמדקה :1־6 ימע .לילגהו ראווגנוא ק״קד

 .טנאפעלע
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 שירעב בוד ׳ר ,רבחמה דימלתמ םישודיח :א ,אצ־ב ,ופ ףד
 .גרבידרפ ידי־לע םשרנ אל רפסה .טנאפעלע

 15 תעל וזעלא
 (ח״עדת ולפנב די - ט״צקגו טבשב גב)

 שודקה וניבר דובכמ ת״ושו ס״שה תויגוס לע רזעלא תדיקפ .55
 וועל רזעלא ןרמ ה״בכשר הרותה רש םינואגה ןואג ר״ע ר״ומאא
 שודקה ועבר ןב א״עי תולילגהו ראווגונאו לעהוא ק״קדבא ה״הללצז
 והימרי ירבד ס״חמהעב ה״הללצז והימרי ה״ומ ה״בכשר םינואגה ןואג

 ןימינב ה״ומ ה״בכשר םינואגה ןואג שודקה ועבר ןב ,ם״במרה לע
 םינואגה ןואג שודקה וניבר ןב ,הרות ירעש ס״חמהעב ה״הללז ףלאוו
 העד ירעשו חקור ןמש ס״חמהעב ה״הללז רזעלע ה״ומ ה״בכשר
 םסרופמה דיגנה גלפומה ינברה ןב ,םידבכנ םירפס דועו אתתעמש בשו
 ןואג שודקה וניבר ןב ,ה״הללז ביל הירא ה״ומ רכו ת״צ חבשל
 ןינ זפ תרטע ס״חמהעב ה״הללז גילעז סחנפ ה״ומ ה״בכשר םינואגה
 ה״הללז קחצי ה״ומ רכו אשידק אניצוב לארשי לש ןבר ןואגהל דכנו
 א״צרת תנשב ספדנ... — י״שר עזגמ — א״עי אקארק ק״קד ד״בא

 ...(ןעינעמור) ראמטאס שריה ביל ריאמ לש סופדב
 .ףד וצק ,[10] .2#

 ,רבחמה ןב ,וועל באז ןימינב ׳ר המדקה .ןימינב תחתמא :9־2 ףד
 .רבחמה תודלות תנתינ הב

 .רבחמה תאווצ :10 ףד

 16 דלאוונירג ףטמ םהרבא ד
 (ח״פות - )

 תאמ תויגוס ישודיחו ת״וש איהו םהש ינבא תובושתו תולאש .56
 ףסוי םהרבא ה״ומ ת״שקכ רודה ראפ םסרופמה קידצה ןואגה ברה
 כ״חאו טסוח ק״קבו עוועקאמ ק״קב ד״בא ׳יהש ה״הללצז דלאוונירג
 ינבא תוהגה םע .ןופס קקוחמ תקלח םשו ,ו״צי ראווגנוא ק״קב
 תושרד וילא הולנו .רבדמ ותמדקהב רשאכ ,רבחמה ןבמ םיאולמ
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 .ל״צז רבחמהמ ׳ה תאריו רסומ םיאלמה ,םירקי םינינפ ,תוראופמ
 ה״ומ דיעה לש חבושמה סופדב .ק״פל ט״צרת תנש א״עי ראווגנוא

 ...י״נ סיללעג החמש השמ
 .ףד מק ,[8] .2#

 .ףד 142 :םשור ,258 ׳סמ ,11 ׳מע ,א ,גרבידרפ
 רייאב גכ םוימ ,םילשורי ,איקסנישוד יבצ ףסוי ׳ר תמכסה : 3 ימע

 .ט״צרת
 .רבחמה ןב ,טסוח ,דלאוונירג עשוהי ׳ר תמדקה :5 ימע

 (17)רלדא סחניפ ד
 (ג״צות - ב״לוח)

 ,ןליכמ הברה ליכמ ,ןילמ ןי״אדסחב ם״ינפ ריאמ דסח ינפ .57
 תלבק רחבנה דמעמב ,םיעיפומ ויזו הגונ ,םיאלפנ םישורד הרשעכ

 ,תואיקבו תופירח םיאלמ ,הרובגה יפמ עומשל וניכז רשא ,הרותה
 רואו םיריפסכ םיריאמ ,תואנה ןפואב ׳ה תאריו רסומב םיבלושמ
 לודגה ןואגה ברה ר״ומאא ק״כ ,רוהט בלו שודק הפמ םיעבונו ריהב
 עדונו לארשיב םסרופמ ,םירשימ רבודו ע״סיצ .לדגמו זועמ ה״עוס
 ןאיראהו אקנאוודאר ק״הפדבא ה״הללצז רעלדא סחנפ ה״ומ םירעשב
 םשב םיארקנו ׳ה יננח רשאמ תופסוהו תורעה טעמ םע .םהיפגאו
 תספדהב בא דבכמ ןב תויהל יתיכז רשא רפסה ףוסב אימ ףיסוא
 תנשב .ו״צי ןאיראה ק״קפוח רעלדא עשוהי השמ ריעצה ינא רפסה
 וסופדב ק״פל ץ״חרת ׳ט ׳נ בונארוו הפ ק״פל ה״הללז םולש ןב סחנפ

 .י״נ רעגניז ץ״כ לאומש ׳ר לש
 .ףד דק .80

 ,ןארב לואש ׳ר ;ראוגונוא ,אנהכ ךלמילא ףסוי ׳ר תומכסה :ג־א ימע
 ;ץטיוואשאנאה ,רעלדא באוי ׳ר ;גרובשרפ ,רפוס אביקע ׳ר ;יושאק

 .אטנאלאג ,םיובסקוב עשוהי ׳ר ;אקניפס ,סייוו קיזייא קחצי ׳ר
 .רבחמה תודלות :ז־ד ימע

 .רעלדא עשוהי השמ ׳ר ונב ירבד :גי־י ימע
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 תורעה

 ,רגה ץראמ םילודגה םש ,ץטראווש ןהכה גילעז סחנפ וילע ׳יע .1
 הדוהי לאיתוקי ;טכ ׳סמ ,63 ׳טע ,ד״ערת שטאקנומ ,ינש קלח
 ימכח יראפ ,דלאוונירג ;(ז״פרת) ד הנש ,ןוירפא ,דלאוונירג
 תורפסמ ,םחנמ־ןב ׳נ ;כ ׳טע ,ע״רת טעגיס - .מ ,ותינידמ

 .242 ׳טע ,ח״ישת םלשורי ,היראגנואב לארשי
 — היראגנואב ותיבו ״תוקיפסה סרטנוק״ לעב ,םחנמ־ןב ׳נ :׳יע .2
 ימע ,ל״ז ,קוק ברה תמשנל ןורכז= — (ה״שת) זי ךרכ ,יניס

 .329־295 ׳טע ,היראגנואב לארשי תורפסמ ;א״סש — זלש
 ׳סמ ,1114 ׳טע ,ז״טשת ביבא־לת ;ד ,םירפס דקע תיב ,גרבדירפ .3

 .ףד 98 ,2 :םשור ,1597
 .44־43 ׳סמ ,ןלהל י״ע .4

 .׳סותו י״שר ס״שה לע :היגהל שי .5
 .םירידא םימב ללצ :ןקת .6

 .אבט אתינגרמ .7
 .הלפתו .8

 .ביבח ןורחאו — דע ןושארה קלחב ומכ לכה .9
 .ןושארה קלחב ומכ .10

 ימכח יראפ ;2 ׳טע ,ינש קלח ,רגה ץראמ םילודגה םש :׳יע .11
 ,שדחה םילודגה םש ,ןעדלאוו ןרהא ׳ר ;זצ ׳טע ,וניתנידמ
 לארשי ילודג תודלות ,ןורב אפיל ט״וי היננח ;דמ ׳טע ,ד״כרת

 .ג״שת אטטיגראמ ,םש ישנא
 ,וניתנידמ ימכח יראפ ;ג ימע ,ב ,רגה ץראמ םילודגה םש :׳יע .12

 .היראגנואב לארשי תוגלפל ,דלאוונירג ;ק ׳טע
 ,וניתנידמ ימכח יראפ ;זל ימע ,ב ,רגה ץראמ םילודגה םש :׳יע .13
 ,םייח רוקמ ;הנר ׳טע ,םיקסופה תודלות ,סענאח ;זטק ימע
 תאמ ,דירפצנאג המלש ה״ומ ת״שכ םסרופמה ג״הרה ייח ללוכ
 55 ׳טע ,ט״מרת) ג הנש ,תורפסה רצוא — ידארב םייח ודכנ
 — ״ךורע ןחלש רוציק״ה תודלותל ,ןומימ ןהכה ל״י ברה ; 61־1
 ימע ,ו״טשת םילשורי ,קוק ברה דסומ ׳צוה ,ךורע ןחלש רוצק

 .5־13
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 61,1x60^18 , 1886; :דל ימע ,א ,רגה ץראמ םילודגה םש :׳יע .14
 .1ע6ס18€א£?6£886, 8£6£1א 30

 ,םש ילהא ,בילטאג :כ ׳םע ,א ,רגה ץראמ םילודגה םש :׳יע15
 .211 ימע ,קסניפ

 .בע ימע ,א ,רגה ץראמ םילודגה םש :׳יע .16
 .׳א ,׳ל ףד ,ב ,רגה ץראמ םילודגה םש :וילע .17



 ׳ג קופ
 היתודסומו הליהקה

 ,היה ראווגמא לש ןושארה הבר ,ןמזייר־קידוב שיביל הירא ברה
 תב הצעומ עבק אוה .תונקת הב עבק רשא ןושארה םג ,רומאכ
 תונובשח רקבמו רבזג ,ןגסו אישנ םהיניב ("ריעה יבוט") םירבח 11
 יפל שדחמ ודבוע הליהקה תונקת .דיקפת אלל הצעומב םירבח העבשו
 סקנפב ומצעב ןבתכ אוה רעטדאטשנזייא ריאמ ברה לש ויתוארוה
 הלא תונקת .תבגשנ הצילמב תצבושמ המדקה ןהל םידקהו הליהקה
 ןהילע .רובעי אלו קוח תניחבב וראשנ זאמו תיללכה הפיסאב ולבקתנ

 .וערג אל ןהמו ופיסוה אל
 ,םדוסיי ,הליהקה תודסומ ויה ,תרדוסמ הליהק לכב ומכ ,ןאכ םג
 ,היסנרפו הליהקה ירחבנ לש םתגאד רקיע ,םתלהנהו םתקזחה
 גוצייה .םינפ יפלכ תולועפ ,ןרקיעב ,אופיא ,ויה הליהקה תולועפ
 ינש דיקפת אלא הליחתכלמ היה אל םייתלשממה תודסומה יפלכ
 ןוטלשה תפוקתב דוחיב ,ותובישח התלע ןמזה ךשמב םלוא ,הלעמב
 הליהקהו תיטפרקה־היסור תריבל התיה ריעה רשאכ ,יקבולסוכי׳צה

 .הנידמב תישארה הליהקל הכפהנ הב תידוהיה
 גישהש ימ רחבנ .תויבור־תוישיא תוריחבה ויה הליהקה תונקת יפל
 ורחב הלאו ("רגיצכעז") רבח 60 ורחבנ הליהקה תצעומל .תולוק רתוי

 ,םינגס ינשו אישנמ הבכרוה הלהנהה .הלהנהל םירבח 21 םכותמ
 ינשו רבזג ,ריעה לש לודגה תסנכה תיב לש םיישארה םיאבגה ינש
 גציי הליהקה אישנ .םידחוימ םידיקפת אלב םרתיו תונובשח ירקבמ
 ןכו םיימוקמה־םיינוריעה תונוטלשה יפלכ — ץוח יפלכ הליהקה תא
 תובישי תא להינ אוה .יללכה יזכרמה ןוטלשהו זוחמה ןוטלש יפלכ
 ןכו הליהקה תודסומ שארב ודמע אישנה ינגס .הלהנההו הצעומה
 יממעה רפסה תיב תדעו שארב דמע ןושארה ןגסה .היתודעוו שארב
 תולועפו ךוניחב תורושק ויהש תודעוה לכב ןכו הליהקה לש ידוהיה
 ןגסה ולאו "םידגנתמה" תכ לע הנמנ הז גיצנ היה ללכ ךרדב .תוברת
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 הפיקהש (ןאיסימאק עלעוטיר) תורשכה תדעוו שארב דמעש ינשה
 הוקמו ןיבורע ,תוצמ ,הטיחש ,הרותה ידומלת לע חוקיפה תא םג

 .םידיסחה ןיבמ רחבנ היה .המודכו
 — רישי סמ :םיסממ רקיעב ואב הליהקה לש היתוסנכה
 יסממ ןכו תדחוימה םיסמה תדעוו תכרעה יפכ (רעייטש־סוטלוק
 יסמ .תוצמ תיפאמו הווקמהמ תוסנכה ,(עלעבאג) הטיחש :ןיפיקע
 םרזה ריעב קזחתהב .הביצקת בור תא הליהקל וסינכה ןיפיקעה
 גוהנ היה ושכע דע .הליהקה לש היצזיטארקומד עבת אוה םדקתמה
 םתוכזו הריחבה תוכז ילעב םה רישיה סמה תא םימלשמה קרש
 וויהש םהו ןיפיקעה יסמ ימלשמל הנתינ אל וז תוכז .רחבהלו רוחבל
 ,ףוסבל ונקה תדחוימ הטלחה יפל .הליהקה לש הנינבו הנינמ בור תא

 סמ ימלשמל םג ,וב ברעתה יזכרמה ןוטלשה םגש השק קבאמ ירחא
 תא תוריחבה ופקיש התעמ .הליהקה תצעומל הריחב תוכז ןיפיקע

 .ולוכ רוביצה תעד
 :ןונגנמה תקזחה דבלמ ,ליכה הליהקה לש תואצוהה ביצקת
 םג (םישמשו םיחיגשמ ,םיטחוש ,םינייד ,תונבר) שדוק־ילכו תודיקפ
 ןכו ...רכו ןיבוריע ,תוצמה תיפאמו הוקמה :תודסומה תקזחה תא
 ,ידוהיה יממעה רפס תיבל תדחוימ הבצקה ןוגכ ,תובצקהו תוכימת
 "הנבי" תירבעה היסנמגל םג ןכמ רחאלו ירבעה יממעה רפס תיבל
 םרב — ישיא ןפואב הלשממה תפוקמ םתרוכשמ תא ולבק םירומה)
 ,תונוש תורבחו הקדצ תודסומל הכימת .(םתרכשמל הפיסוה הליהקה

 ...רכו םירועש ידיגמל ,ריעב םיר״ומדאה יאצאצל הכימת ןכו
 יקבולסוכ׳צ רתכ ןויליממ הלעמל עיגה הליהקה לש יתנשה ביצקתה
 יפל בר ןוה ,רתכ ןוילימ השמחו םירשעב דמאנ הליהקה שוכר —

 .הנידמב םיגשומה

 לודגה תטננה תיב

 לודגה תסנכה תיב היה ,ריעה ברכ וועל רזעלא ׳ר לש ותנוהכ ימיל דע
 םיאתה אלו תסנכ תיבכ ודועי תא ללכב םלה אלש הנבמב ריעה לש
 ןוכנל אצמ ריעה בר .לארשיב םאו ריע ,ראווגנוא ומכ הלודג הליהקל
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 תסנכה תיבל דחוימ הנבמ תונבל ושגיש הליהקה תלהנה תא ץירמהל
 .םיללפתמה יכרצ תא אלמי םגו הליהקה תא םולהיש — לודגה

 תנשבו ירפ ואשנ הליהקה תלהנהו ריעה בר לש תוצרמנה ויתולועפ
 תנשב היה ומויסש ריעב לודגה תסנכה תיב תא תונבל ולחה ב״סרת
 שיש תוגרדמ שש .ברועמ ינמתו יטוג ןונגסב הנבנ תיבה .ד״סרת

 .תסנכה תיב לש הסינכל ללפתמה תא וליבוה תולודג
 שיש חול .תולודג שיש תואלבט ויח תוריקח ינש ידצ לע הרזעב
 תומשו יזוחמה ןוטלשה ישנא תומש ,רסיקה םש תא ליכה דחא
 ,הלהנהה ירבחו וינגס הליהקה שאר תומש — וינגסו ריעה שאר
 תומשה םישש לכ תא ליכה לוממ ינשה ריקב ינשה שישה חולה

 ינוציחה ריקב .םהה םימיב הליהקה תצעומ ירבח לש ("רעגיצכעזה")
 תיב ןינב תא וננכתש םילכירדאה תומש תא ועבק תסנכה תיב לש
 םיפיה דחא היה הז תסנכ תיב .ץנרפ יצלובסו הלויג פאפ — תסנכה
 ריעב ורקבש םיריית וא ריעל ועלקנש םיסדנהמו םילכירדא ,הפוריאב
 שי .ריעב ידוהיה לודגה תסנכה תיבל ןושארה םרויס תא ושידקה
 הדיב הלעש דע תושרה דצמ םילודג םיישקב הלקתנ הליהקהש ןייצל
 ,םוקמל תימוקמה תושרה הדגנתה רקיעב .הינבל ןוישרה תא גישהל
 הצוחה ,גנוא רהנה תפש לע ,ריעה רובטב הנבנ לודגה תסנכה תיב יכ
 םרב .רבדה לע ןיע־תורצב וטיבה ריעה תונוטלשו םיינשל ריעה תא
 בר שיא — םהה םימיב — וועל רזעלא ׳ר ןואגה — ריעה בר
 לכ לע רבגתה ,תוכלמה רצחל ברוקמו הנושאר הגרדממ ןקסעו םילעפ

 .ראופמהו רדהנה ןינבה םקוה ךכו םיישקה
 ודי לעו — םידי בחר שרגמ לע הנבנ תסנכה תיב יכ ןייצל שי
 ריעה לש יזכרמה רככמ רטמ האמכ — רדוסמו רדהנ ירובצ ןג
 תיטרפו תירובצ הרובחת םושש ,הטקש הביבסב ,תצק ידדצ בוחרב

 .תסנכה תיב ירקבמלו םיללפתמל העירפה אל
 .רדהו דוה רמא ולוכו ,ריעה ידוהיל יזכרמה היה הז תסנכ תיב

 .תיזכרמ הקסה וב התיהש ריעב ןושארה ןינבח היה הזש ןיוצי
 ןושארה וינמה םג .זנכשא חסונב וללפתה הזה תסנכה תיבב
 ורבע הביתה ינפל .זנכשא חסונב ללפתה המכשהב תבשב םייקתהש
 רובעל םתס ידוהיל היה רוסאו םיוסמ רות יפל ריעב םיב״ושה קר
 לש ןזחה הביתה ינפל רבע ינשה ןינמב .הביתה ינפל תותבשב
 תא םידבכמ ויה םיאבגה .ורכמנ אל תוילעה .הלהקמ תיולב הליהקה
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 י״ע ולוכ קזחוה תסנכה תיב .םיגחבו תותבשב תוילעב םיללפתמה
 הלאו ןושאר ןינמב הלא .רותה יפל םיפלחתמ ויה םיאבגה .הליהקה
 תצעומ י״ע םירחבנ ויה םיאבגהו ומייקתה אל תוריחב .ינש ןינמב
 ושענ םה ,תסנכה תיב יאבגכ םרחבהב .הצעומה ירבח ךותמ הליהקה
 ויה םה הליהקה ישמש .הליהקה תלהנה ירבח םג יטמוטוא ןפואב
 רובצש תובדנהו םירדנה תא ובג םה .לודגה תסנכה תיב ישמש םג
 םירהצה־רחא תבשב .לודגה תסנכה תיבל םרת וא רדנ םיללפתמה
 ומצע תסנכה תיבב .תסנכה תיב לש הרזעב םישרוד ריעה ינייד ויה

 — שורדל בייח היה אוה הנשב םימעפ שולש .ריעה בר קר שרד
 םעטמ שרוד היה וז השרד .רדא ׳זבו ,לודגה תבשב ,הבושת תבשב
 תיבב שורדל הצרו ריעב חראתהל אבש חרוא בר .אשידק הרבח
 אלו ריעה ברמ ךכל תושר לבקלו שקבל ךירצ היה ,לודגה תסנכה

 .םיאבגה תאמ
 םידמוא .שדוקה ןורא טושיקל תדחוימ תכורפ התיה גחו דעומ לכל

 היה רישע .םירשעמ רתוי לע לודגה תסנכה תיבב תויכרפה רפסמ תא
 תמיב לש תופמב ןכו הליפתל דומעה לש תופמב לודגה תסנכה תיב
 תופקהה .תסנכה תיבב הרות ירפס 30־מ הלעמל ויה .תסנכה תיב
 ןוראמ הרותה ירפס לכ תא םיאיצומ ויהש ףא לע הרות תחמשב
 תסנכה תיבל סנכוהש הרות רפס .תובורמ תועש תוכרוא ויה שדוקה
 תסנכה תיב היה ןכל .ול ופרוצש .ףסכ לש השודק ישימשת םע סנכוה
 תסנכ תיב לע םיאג ויה ריעה ידוהי .ףסכ לש השודק ישימשתב רישע

 .ריעב תידוהיה הליהקל הכרעהו דובכ איבהש ,הז ראופמ
 רחבנ םהמ דחאש ,בילטוג םיחאה םינזחכ ושמש הז תסנכ תיבב
 המ ןמז .הילעא ,לסאק־וינב תידוהיה הליהקה לש ןזחכ ןכמ רחאל
 תובוטה ןמ התיה הלהקמה .קינזרו קפלש םינזחה הליהקב ושמיש

 .תולהקמבש
 תודהי לע םג חספ אלש ,הפוריא תודהי לש ארונה ןברוחה רחאל
 היסורל ,הינשה םלוע תמחלמ רמגב ,ריעה החפוס רשאכו הירגנוה
 םיטרצנוק םלואל ,םידוהיה רעצל ,לודגה תסנכה תיב ךפה ,תיטיבוסה
 תא וטשקש תירבה תוחול ינש .תיניארקואה תינופמיסה תרומזתה לש
 לבנ ,תרומזתל ןמיסכ ,ולת םמוקמבו ,ודרוה תסנכה תיבל הסינכה
 היריעה תלהנה רבח ירבדלו — וינבב םיצופיש ושענ הנורחאב .לודג
 תוריקה יטושיק תא ריזחהל ידכ בהז יצחו וליק העבראב ושמתשה
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 ךותל סנכהל יתלוכי אל ,ראווגכואב יתרקיב רשאכ .תסנכה תיב ךותב
 םי׳זרטיווה יכ חכווהל יתלוכי .םילוענ ויה וירעש יכ ,תסנכה תיב
 תיכוכז תונולחב ועבק םמוקמב .בויק ריעל ורבעוהו ודרוה תונולחב
 ומרגנש םיקזנה תא ונקת אלו וימגפב ןינבה ראשנ ץוחבמ .הטושפ
 ונריע ינב .ןקות לכהש הארא אבה ירוקיבב יכ יל חטבוה .תוריקל
 קמוע דע ועזעוז לודגה תסנכה תיב לש ובצמ תא וארו ריעב ורקיבש
 ןמ וליפא וגלז תועמד .רמ יכבב וצרפו וקפאתה אלש םהמ .םשפנ
 התיה הילעש ,הליהקה תראפת תרטע הלפנ .םירקבמבש םיחושקה

 .םוקמה ידוהי לש םתוואג

 תונברה

 .הליהקה לש רתויב םיבושחה תודסומה דחא היה תונברה דסומ
 רפס — הליהקה לש דחוימ סקנפב ומשרנ ריעה בר תובוחו תויוכז
 .ןינב ותואב םינכש אלל דחוימ ןינבב דרש תריד לביק ברה .תירבה
 ברה תבוטל הרידה תא תונפל הכירצ החפשמה התיה ברה תריטפ םע
 הליהקה הדימעהש ,הרוכש תרחא הרידל רובעלו ,ותחפשמו שדחה

 ירבח םגו ברה .הליהקה י״ע םלוש הרידה רכשש ןבומכ — .הרובע
 .הליהקל ןיפיקע יסימו רישי סמ םולשת לכמ םירוטפ ויה ןידה תיב
 תבשב ,לודגה תסנכה תיבב הנשב םיימעפ שורדל בייח היה ברה
 תיבב רדא ׳זב שורדל בייח היה הנשב םעפ .לודגה תבשבו הבושת
 וז ותשרד לע .ריעב אשידק הרבחה לש התשירד יפל לודגה תסנכה
 יבר גיהנהש הנקת יפל) םיבוהז ח״י ברהל םלשל הרבחה הבייחתה
 םג) "קדצ ילעופ" תסנכה תיבב שורדל היה הנשב םעפ (ש״א ריאמ

 .(ש״א ריאמ יבר לש הנקת וז
 ימד ןכו ודבל ברה לביק (אינודנ סמ — שמש ןזח בר) ש״חרה תא
 — הוושב הווש קלחתהל ברה לע היה ןיד קספ ימדב .הצילחו ןיטיג

 .הז טפשמב בשי םהמעש וניד תיבמ םיניידה םתוא םע
 חקל ללכ ךרדב .ברה תושרל הדמע — םימי שדוח לש השפוח
 תואצוה לועב םג האשנ הליהקה .באב העשת רחאל ותשפוח תא ברה
 ברש תעב הנוגהו היואר הבצקהב הפתתשה הליהקה .ברה תשפוח

 .וידלימ דחא אישה ריעה
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 הליהקה ירבח לכ לש תיללכה הפיסאב רחבנ ריעה בר ,רמאנש יפכ
 םהיסמ תא ומליש אל םא ןיבו ומליש םא ןיב ,ללכהמ אצוי אלל
 ופתתשה ברה תריחבל וז תיללכ הפיסאב .להקה תפוקל םירישיה
 התיה םהל םגו תישארה הליהקל םיכייש ויהש לילגה ישנא םג
 וכייתשהש לילגבש תוליהקה לכל בר םג היה ריעה בר .העבצה תוכז

 .תישארה הליהקל
 רחבנש בר לכל רסמנש תונברה בתכב וללכנ תובוחהו תויוכזה

 .תונברה אסכ לע בשיל ואובבו
 :תונברה בתכ לש המגוד הנהו

 קדצ רשבי ושדחב שדוח ידמ .שדקה תדובע לכל ותרמשמ רבד הז"
 ףיסוי הבוש תבשו לודגה תבשבו ,הדגא ירבדו ארקמב ,הדעו להקב
 הרות לידגהל .ארבסו לופלפב וניניע ריאהל ,ארמגו הכלהב שורדל
 יקולא וננח יכ ,תוחוכנ םהל דיגמ תוחילסה ינפלש תבשבו ,הרידאהלו
 .םימשבש םהיבאל םינב בל בישהל ,םינש יפ וחורב ןתנו ,תוחורה
 תעה והנוק םע בושחל רשא ,הנשה תבושת תע אוה ונגח םויל אסכב
 בוזעל ,רפוש לוקל ררועתהל ,רפש ירמאב םעל חיכוי זא ,הנמל ונל
 תא דוקפי ,ותסינכב ירישעה םוצו ,עשי ונל שיחה ןעמל ,עשר ךרד
 לדחנ ןעמל ,תוברע ימשב ןכושל םברקל ,תובבלה ררועי ,ותיערמ ןאצ
 עוג םוי ,רדא שדוחל ׳ז םויב ,ונניד קדצל םויא איצויו ,ונידי קשועמ
 הבהאב רשא ק״חה דובכל ,םידמחנ םירבד ףיטי ,רדעה העור ףסאנו
 ןתמ םוי תועובשה גחב .םידסח םילמוגו םילוח םירקבמה ,םידוגא
 ,הרורב הפשב ,הרוא ונל עיפוי וב ,הרואמ םיניעו בל תורמשמב הרות
 ונעימשי ,ותעב לגרו לגר לכב ןכו ,הרות דומלתו תוינשמ הרבח דובכל

 .אמויד אינינעמ המיענ הרימאמו ,ותימאל רבד
 תיב תא לכלכלו ותחורא תא תתל ונילע ,ותיערמ ןאצו םע ונחנאו
 וננודאל תתל ,עובק קוחל ונילע ונלבק תאזו ,ונילע הבוטה דיכ ,וננודא
 ,הנש לכב ירשתו ןסינ םישדח ינשבו ,עובשל ףסכ םירשעו השמח
 ול לבוי עובשל ףסכ םישמחו .הנמל ונתאמ ול היהי הז ורכשב םילפכ
 הרומל יש לבוי ,רדא ׳זו הבוש תבשו לודגה תבש תשרפ רובע .הנתמל
 ,תולילגהו ונתלהקב היהת רשא הפוח לכמ ,רדהו דוהב בהז םודא
 ןתי רשא תעבו ,ונמע ינב בל תבדנ ןדנה ךרעל וננודאל החנמ ושיגי
 תא קיזחהל ונילע ,וינבמ דחאל השא חקי וא שיאל ויתונבמ דחא
 ,הלעמ ירוחב הבישי קיזחהל ותוצרב .ףסכ תואמ שש תסמב וידי
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 יפכ םתחורא ,הלועה לא תיב ךרד ותרות רואב הליסמו ךרד תורוהל
 ."וניתונכשמב הרות ריזחהל הקזחתנ ,ונילע הבוטה ׳ד דיכו ונכרע

 תומוחה ירמוש ללוכ" לש םיאישנה תשולשמ דחא היה ריעה בר
 גואדל היה ברה לע ."א״בבות השודקה ץראב ריאמהו רפוסה תיב
 יפסכ תא ורסמ םיבוגה .הרושכ לחנתי ותואישנ םוחתב ללוכה ינינעש
 תכשל םוקמ גרובשרפל םיפסכה תא חלש ברה .ברה ידיל ללוכה

 .לארשי ץראל םיפסכה ורבעוה םשמו ללוכה
 יפל םינוידב בשוי היה אוה .ר״ויכ ןידה תיבב בשוי היה ריעה בר
 היה ברה תיבב יכ ,ברה תיבב םינוידה ומייקתה םימעפל .ךרוצה
 .ןידה תיב לש תובישי םלואל ךפההל לוכי היהש לודג הלבק םלוא

 רפסה תיב וכותבו לודג ןינב הכותבו הלודג רצח התיה ברה תיבב
 שארכ ,ריעה בר היה ובש ,לודג שרדמ תיבו תונבל ידוהיה יממעה
 ,תותבשב .להינש המרה הבישיה ידימלתל וירועש תא עימשמ ,הבישיה
 ללפתה אוה — הליפתל לודגה תסנכה תיבל ךלה אל ריעה בר רשאכ

 .הז שרדמ תיבב
 שמיש הז ןינב .םיתורשו םירדח ינש ליכהש ףסונ ןינב היה רצחב
 םיתורישה לכב דיוצמ היה אוה .תוכוסה גחב ריעה ברל הכוס
 ימי תרבועמ הנשב .םש היה רוק דגנ הקסה רונת וליפאו םישורדה
 ,חספה גח ימיל .םהה םימיב זע יד רוק ררש רבכו ףרוחב ולח גחה
 יכ ,הלופכ תישדוח תרכשמ ברה לבק תוכוסה גחלו םיארונה םימיל
 ראווגנוא תליהק ןפוא לכב .םה םיבורמ וללה םיישדחל תואצוהה
 ויפלכ הגהנתהו דובכ ול הקלח ,ריעה בר םע דובכב ךלהתהל העדי
 הירגנוהב תובושחה תויונברה ןמ התיה ראווגנואב תונברה .הבידנ דיב
 ךרוצה תעב םתודמעומ תא וגיצה םיבר םינבר .היקבולסוכ׳צב כ״חאו
 םינואג םינבר דימת ובשי ריעב תונברה סכ לע .ריעה ברכ רחבהל ידכ
 םידוהיה ייח לעו ללכב הנידמב םידוהיה ייח לע םתעפשהו — םילוגד
 םהיתולועפל רבעמ וגרח םהיתולועפ .הבושחו תרכינ התיה טרפב ריעב

 .טרפב תידרחה תודהיהו ללכב תודהיה תבוטל ריעב
 תרוכשמה דבלמ .בוט היה ריעה ינייד לש ירמחה םבצמ םג
 ןסינ םישדחב :ריעה בר תויוכז לש לודג קלחמ ונהנ םה ,העובקה
 ;הארבהל םהיתואצוהב ופתתשה ;הלופכ תרוכשמ ולביק םה ירשתו
 הליהקה .תב וא ןב ואישהש תעב המשל היואר הבציקב ופתתשה
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 דובכה תא םהל הקלחו הינייד תא המשל היואר הכרעהב הכירעה
 .יוארה

 םירדח ,הרות דומלת

 לכל יתרוסמ "רדח" ,"םירדח״ה ויה ריעב םינושארה הנפלואה יתב
 ,ותרידב רדח הצקמ וא ,רדח רכוש היה הרות־ןב .ויקודקדו ויטרפ

 םלשל "תיבה לעב" לעש ישדחה רכשה תא עבק אוה .דמלמל השענו
 תלוכיה יפל רכשה תא עבוק היה דמלמה .ושדוחב שדוח ידמ ול
 םירדחה .עצוממה ןמ רתוי םליש רישעה .הרוהה לש תירמוחה
 תמחמ הערל העיפשה וז תויטרפ .טלחהב םייטרפ ויה םידמלמהו
 תויהל היה לוכי םדא לכ ירהש ,םהילע תירוביצה החגשהה רסוח
 דסומ וא הליהקה ידי לע יונימ לכ אללו הריחב לכ אלל ,"דמלמ"
 ורוהש ,םיניוצמ "םידמלמ" םג ויה "םידמלמה" ןיב םנמא .ריעב רחא
 עיפשה תרוקיבה רסוח לבא ,ודי לע הדבועש ,םידומיל תינכת יפל
 ,םידימלת ירחא הפידר ,םמצע ןיבל םניב העורפה תורחתהה םג .הערל

 .ידמל השק היה ךכ םגש "םידמלמה" דמעמל דובכ הפיסוה אל
 30־20־ל םידומיל רדח םג השמיש ,הלדו הרצ התיהש דמלמה תריד
 .וליגש תועידיה תמר יפל םיגרודמ ויה בור יפ לע הלא םידלי .דלי
 הצובקה יזא םידליה לש תחא הצובקב דמיל "דמלמ״ה רשאכו
 .תדמולה הצובקה לש םידומלל העירפה םגש וא הלטבתה תרחאה
 ורשפאתנ אל הנייגיה לש דוסיה יקוחו םיירטנמלאה םיאנתה םג

 בצמב וניינעתה אלו ןיע ומילעה ריעה תונוטלש .הלא דומל ירדחב
 הלאש םיתעל הררוע תיללכה תימוקמה תונותעה יכ םא ,"םירדחה"
 םהידליש ,ריעב "םיתב ילעב" וררועתה תרחואמ הפוקתב .וז הבואכ
 ,ריעב תורבח שולש ודסונ .בצמה רופשל תשגל וטילחהו "רדח״ב ורקב
 םג ומיאתיש "םירדח״ל םימיאתמ םינינב תונבל הרטמל ןהל ומשש
 ךות ,דימתמ חוקיפ תחת הלא "םירדח" דימעהל ןכו הנייגיהה יקוחל
 תורבחה .םמצע ןיבל םניב םידמלמה לש העורפה תורחתהה תקספה

 :ויה
 ןייד ל״ז דלפכייר ךורב ברה דמע השארב ."הרות דומלת" תרבח .1
 לעב ,בושח םכח דימלת ,ד״יה רגנילק בקעי ׳ר אב וירחא .ריעה
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 ףתתשה רגנילק בקעי ׳רש ןייצל שי .הליהקה ידבכנמ — וימעב
 ויה הירבח לכש — תירגנוהה הריישב ,שדוקה ץראל העיסנב
 ןושרג ברה דמע השארבש — ע״רת תנשב תווצמו הרות ירמוש

 .שדול שוראמ לש הבר ןרטש
 םיבושחהמ דחא ,ןרטש בייל ׳ר דמע השארב "תדה יקיזחמ" הרבח .2
 היה .שטאקנומ דיסח כ״חאו בוקפורטס דיסח היה ,הליהקב

 .ריעה ינב לע דוהאו הליהקה ייחב ברועמ
 ץיבוקשומ בייל ריאמ ׳ר דמע השארב "הרות יכמות" תרבח .3
 הזוחא לעב היה .היבשויב םיבושחהמו הליהקה ירישעמ ,ד״יה

 .םימכח ידימלת תכימתבו רתסב ןתמב ןייטצהו
 ידוהיל תראפתלו יונל ויה רשא ,םישדח םינינב ומיקה תורבחה
 ןתנ רבדה .םיניקת ויה אל וללה תורבחה שולש ןיב םיסחיה .ריעה
 ףוסבל .ריעב הנפלואה יתבל םידליהו םידמלמה תלבקב ויתותוא
 םינינב לע ,תורבחה שולש לכש םכוסו הליהקה תלהנה הברעתה
 תחתו הליהקה תושרל ורבעי ,םידמלמה םג ןכו ,םיבחרהו םיפיה
 היה םדמעמו םבצמו הליהקה ידיקפל וכפהנ םידמלמה .החוקיפ
 יפל ,להקה תפוקמ המלוש םתרכשמ .הליהקה ידיקפ רתי לש ומכ
 םידיקפה תמועל חופיקו היילפה לכ אלל ,קתו תונש ,םיוסמ גורד

 תדחואמה הרות דומלת תרבח שארב .הליהקה לש םייביטרטסינימדאה
 הליהקה ינפב יארחאה היה אוה .הליהקה אישנ לש ינשה ןגסה דמעוה
 םירוהה לע הברהב לקה הז .הרותה ידומלתב םינינעה תלהנה לע
 .םידליה לכל הגאד הליהקה .דומיל רכש םלשל םתלכיב היה אלש
 םלשמ אוה המכו דומיל רכש םלשמ דימלתה םא עדי אל דמלמה
 םיווש התעמ ויה םידימלתה — םידליה לכ .ןכ ינפל היה הזש יפכ
 .דמלמה דצמ הילפה לכ אלל היה דומילהו ךוניחה .דמלמה יניעב
 רכש תא םמצעב ובג םידמלמה רשאכ תאז תא דיגהל היה רשפא־יא
 וררחתשה ,ךוניחלו דומלל קרו ךא היה םידמלמה ינפ התעמ .דומילה

 .ןכ ינפל םתוא הקיסעהש תירמחה הגאדהמ
 ףיעס .אתמד ברה לש ורושיאב קרו ךא לבקתנ "דמלמה" ,התעמ

 .םידמלמה תריחבב הערכהה תא הליהקב בר לכל חיטבה דחוימ
 םידמלמה לש דוריה ילכלכה םבצמ לע הבוטל עיפשה הז רודיס
 השענ חוקיפה .םידמלמהו תורבחה ןיב העורפה תורחתהל ץק םש םגו
 תוינגומוה השענ תותכה .תחא םידומיל תינכת הדבוע .ליעיו דימתמ
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 הז רודיס .םידומילה תמר לעו דמלמה תדובע לע לקה הז —
 דמלמה דובכ תא םג הלעה םידליה ירוהב יולת יתלב השענ דמלמהש
 תבשו תבש לכב ונחבנ םידימלתה .דחאכ םידימלתהו םירוהה יניעב

 שאר לש ינשה ןגסה ידי לע ועבקנש ,ריעב םימכח ידימלת ידי לע
 אוהשו ודי לע הליעפ התיהש ךוניחה תדעו םע תוצעיתהב הליהקה
 םשל הרות ידומלתב םעפב םעפ ידמ רקיב ריעה בר םג .השארב דמע
 ושע הלאכ םירוקב .םתעידי תמר לע דומעל ןכו םידימלתה תניחב

 .םדומיל תא ונשל םצירמה הזו םידימלתה לע רידא םשור
 רתכ ןוילימ עברכ דע םכתסה וב האשנ הליהקהש ת״תה ביצקת
 דחאל ןמזה ךשמב וכפהנ ת״תה .רכינו דבוכמ םוכס .הנשל יכ׳צ
 ול השדקוה הבר בל תמושתש ,ריעב םיראופמהו םיבושחה תודסומה

 .הליהקה דצמ
 תוריסמבו הנמאנ םתדובע תא ושעש ריעב םידמלמה תא ריכזהל שי
 :םהו ללכהמ אצוי ןפואב הארוההו ךוניחה הדשב םדיקפת תא ואלמו
 שריה יבצ ׳רו סייוו םחנמ ׳ר ,קהבומ דיסח - ןמדירפ עשוהי ׳ר
 תותכב וידומל רמגש ימ .תוהובגה תותכב ודמיל הלא - רגרבדלוג
 :ודמיל תוכומנה תותכב .הנידמב הבישי לכב לבקתהל לוכי היה הלא
 ׳ר ;ץיבקני הרייעב ב״וש היהש ימ — רפרודזייא סחנפ םהרבא ׳ר
 .ןמשיילפ שייפ ׳ר ,דנר ןרהא ׳ר ;לודג םימש אריו דיסח ,רגי הדוהי
 ןיוצמ ןשרד היה ."דגנתמ" היהש םידמלמה ןיבמ דיחיה היה אוה —
 .דבועה יתדה רעונה לע דוהא היהו ןוילעה לילגהמ ראווגנואל אבש
 לארשי ח ;תימוי־םויה ותדובעל ףסונ ,ברעב םירועש םהל ןתנ אוה

 ;ןיבור בקעי ׳ר ;בקעי
 דמילש ,ןייטצמ דמלמ — רסילש שייפ ׳ר תא םג ןייצל דוע שי
 תא בוזעל חרכוה לבא ,תוהובגה תותכב םידומיל תינכתו הטיש יפל
 הליהקה תלהנהמ ושרדו ול ודגנתה רשא ריעה ידיסח ללגב ותרמשמ
 ךכלו — קודקדו ך״נת וידימלת תא דמלל הבריה אוה .וירוטיפ תא

 .ףקות לכב ריעה ידיסחמ קלח דגנתה
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 תודוגאו תורבח

 שמישו .(1909־1908)ט״סרת־ח״סרת םינשב הנבנ ״זיולק״ה :״זיולק״ה
 יפ לע הנבנ "זיולק״ה .ריעה ידיסח לש יזכרמה ימשרה שרדמה תיבכ
 רומג דעתמ היהש ,ורעל רזעלא יבר ,ריעה בר לש תשרופמה ותשירד
 םינברה שובלל וגהנש ונברד אלטציאב ךלה אלו "יזנכשא" ברכ גהנתהו
 ("דנאלרטניא") ."ןותחתה לילג״ב תונברה סכ לע ובשיש םיידיסחה
 ,"ןותחתה לילג״ב התויה תורמל ראוועוא ,ונרמא רבכש יפכ .הנידמב
 יזכרמה תסנכה תיבב הליפתה ."תיזנכשא" הליהקכ הבשחנ איה
 התיה ברה לש ותנווכ ."זנכשא" חסונב התיה ריעב תסנכ יתב המכבו
 תודהיל זוע רצבמ האר םהב יכ ,ריעב םידיסחה תא שבגלו קזחל
 חור דע דומעל תעה אובב ולכוי רשא ,טרפב תידרחה תודהילו ללכב
 "םימדקתמ״ח דע ךרע בר ידע לקשמ שמשי זיולקה .ורצעלו ןמזה
 וניבהב ,ברהל ול היה תכל קיחרמ ןוזח .הליהקב "םיגולואנ״ה —
 הלע לקנב אל .םהמ דחא היה אלש ףא לע ,םידיסחה לש םכרע תא
 ותשירד דע תופיקתבו תוצרמינב הדעתה הליהקה תצעומ .רבדה ול
 לש הפיקתה ותשירדב םלוא .הינבל ןוישר ולבקי אלש לכה התשעו וז

 .לחוימה ןוישרה ףוס ףוס ןתינ קסופ יתלבה וצחלבו ריעה בר
 דסומל הנקה אוהו ומצעב ריעה בר ידי לע דבוע "זיולק״ה ןונקת
 הליהקל ףופכ "זיולק״ה ןיא ןונקתה יפל .ידמל הבחר הימונוטוא
 רוסמל הכירצ הניא וז הרבח .ריעב שרדמה יתבו תסנכה יתב ראשכ
 יפל .ריעב תודוגאהו תורבחה ראשב הליהקל ישעמו יפסכ ח״וד לב
 .ךרוצה תעשב יאמצע טחוש וליפא לבקל "זיולק״ה יאשר ןונקתה
 דצמ תוברעתה אלל — םיללפתמה י״ע תרחבנ ״זיולק״ה תלהנה
 טחוש לבקל תוכזה .תויבור־תוישיא תויאשח ויה תוריחבה .הליהקה

 .וז תוכזב השמתשה אל הרבחה יכ ,שומימ ידיל האב אל יאמצע
 ,הלילח ,םא .ברה לש תכלה תקיחרמ ותשיג החכוה ןונקתב םג
 זיולקה ראשי ,ריעב םיגולואינה־םישדחתמה י״ע שבכית הליהקה
 ברעתהל לכות אל הליהקה תלהנהש תידרחה תודהיל זוע רצבמכ
 .הליהקה תא ושבכש םה זיולקה יללפתמ ,רבד לש ופוסב .וב השענב

 ידרחה םרזל בור היה אל הליהקה תצעומב םידיסחה תופתתשה ילב
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 חכל וכפהנ םידיסחהש ךכ — התצעומבו הליהקה תלהנהב יזכרמה
 .המצע הליהקב יטננימודה

 םינמאנ םידידי ,אדיורב בקעי חו ץיבוקשומ לאומש ףסוי ׳ר
 הדוהי" לעב דאסא הדוהי ׳רו "רפוס בתכ״ה ידימלתמ — ,םתודלימ
 בשויה היה לאומש ףסוי ח ."זיולק״ח לש ךוותה ידומע ויה ,"הלעי
 שארב דחי הנש 50 טעמכ ודמע םה .ןושארה יאבגה בקעי ׳רו שאר
 תועש לכב החוורל תוחותפ ויה "זיולק״ה תותלד .זיולקה תלהנה
 םיתע ריעה ישנא ועבק וב .הלילב תורחואמה תועשה דעו םויה
 ורועש תא וייח תונש לכ ךשמב וב הצרה ,לאומש ףסוי ׳ר .הרותל
 ,ריעב תובשל ר״ומדא אבשכ .ברעבו רקבב וחקל יעמוש ינפב עובקה
 םג זיולקב ר״ומדאה להינ םיתעלו ותליפת םוקמל זיולקה תא עבק
 ויללפתמ ףלא לע "זיולק״ה .ריעה ידיסח ףקומ תבשב "ונחלוש" תא
 הדימב עיפשהו ללכב הליהקה לע ומתוח תא עיבטה ,הזמ רתוי ילואו

 המכו המכ היה ,לוח ימיב ,רקבב "זיולק״ב .התומד בוציע לע הבר
 יגהנמ הב וגיהנהו "דרפס חסונ״ב ,ןבומכ ,התיה הליפתה .םינינמ
 םירועש ומייקתה הליפתה ינפל .דחא ןינמ קר היה תבשב .םידיסח
 םקוה "זיולק״ה די לע .ללפתהל רקבב תבשב ורחא ןכלו םידומילו
 יתליהקה ץחרמה לש דחא ףגאבו — הליהקה לש ץחרמה תיב םג
 םירחאלו "זיולק״ה יללפתמ תושרל הדמעוה הוקמה .הוקמה התיה
 יששה םוי תליבטל .ףסכ ןיא םניח ,הליפתה ינפל לובטל וצרש

 .רתויב טועפ םוכס םלשל םירקבמה םיכירצ ויה ,םירהצה־רחא
 לש ליגל ועיגה אדורב בקעי ׳רו ץיבוקשומ לאומש ףסוי ׳רש רחאל
 ינינע תא להנל םילוכי םה ןיאש תעדל וחכונ םה תורובגמ הלעמל
 שארל .םיננער םיריעצ תוחכל םמוקמ תא וניפו ורטפתה זאו זיולקה
 דיסחה לש ונב — ןמדלפ רזעלא בקעי ׳ר רחבנ השדחה הלהנהה
 רזעילא בקעי ׳ר ."םירפא תודי" לעב ןמדלפ לשיפ םירפא ׳ר עודיה
 החוורל חותפ היה ותיב .םילעפ בר ןקסעו רוסמ הינטנא דיסח היה
 תאצוי הרוצב םיחרוא תסנכה תדימב ןייטצה אוה .ינעו אכדנ לכל
 שרו ינע לכו םיטהורמ םירדח ינש ודמע הלודגה ורצחב .ללכה ןמ
 היה הז .הבידנ דיב קליח הקדצ .וב ןולל םוקמ ול אצמ ריעב רקבש
 :םידיסחו םימכח ידימלת םידוהי ויה םיאבגה .תראפתל ידוהי תיב

 .דלפניבור עשוהי ׳רו ןיילק רעב בד ןרהא ׳ר
 .םהימרזו םהינווג לכ לע ריעה ידיסח וללפתה "זיולק״ב יכ ןייצל שי
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 ויה אל ."זיולק״ה יללפתמ ןיב וררש תוערו הוחאו הבהא ,םולש
 "הליפת לעב״ה .הליפתה ינוגינ לעו הליפתה חסונ לע תוטטקו תובירמ

 ,ןמדירפ — עשטיא ׳ר הנוכמה — קחצי ׳ר היה זיולקה לש עובקה

 ותליפת .םיללפתמה תובל תא שבכ לצלצמהו ברעה ולוקב .בהלנ דיסח
 םיארונה םימיב דוחיב — םיללפתמה לש םבל בלל תרדוח התיה
 רשש םינוגנהו םינחלה .םימשבש וניבא ונוק ינפל ובל תא ךפש רשאכ
 םניאש םימי הלא .םיללפתמה בל תא ודיערה הביתה ינפל וינב םע
 .םיללפתמה תומשנ ךותב קומע קומע םיתורח םיראשנ םהו םיחכשנ

 טלממ ונבנ ויתוריקש ריעב ןושארה ןינבה היה זיולקהש ןייצל שי
 תפש די לע םיידי בחר שרגמ לע הנבנ ןינבה .םינבל לכ אלל לזרבו
 ויללפתמלו וינובל דובכ איבהש רדהנו הפי ןינב היהו .גנוא רהנה

 .דחאכ

 ,הינשה םלוע תמחלמ םותב ,תיטייבוסה־היסורל ריעה חופיס םע

 ,יתלשממ סופד תיבל — זיולקה ןינב תא וכפה םה ,הניארקוא םויכ

 .הנירו הליפת לוק וב םדנ

 דוע ,ריעב תוקיתווהו תונושארה תורבחה תחא :קדצ ילעופ תרבח
 אוהש עבקנ ברה תונקתב .רעטאטשנזייא ריאמ ׳ר ריעה בר לש ודוסימ
 ילעב רקיעב ויה היללפתמ .וז הרבחב הנשב תחא השרד שורדל בייח
 ךכיפלו ,ריעב רתויב תורדוסמה ןמ התיה וז הרבח .םינוונחו הכאלמ
 הרבחה יאבג .הבר הדמב תרכינ התיה הליהקה ייחב התעפשה םג
 וללפתה הזה תסנכה תיבב .חספ דעומ לוחב ,םייתנשל תחא ,ורחבנ
 אלו המכשהב וב וללפתה ש״א ריאמ ׳ר תנקת יפלו זנכשא חסונב קר

 היה הז .רובעי אלו קוח תניחבב היה הזו םיטויפהו תורצויה לע וגלד
 הרבחה .המכשהב דחא ןינמ וב ללפתהש ,ריעב ידיחיה תסנכה תיב
 םיתע העבקש ,יתד דבוע רעונ תדוגא ,"םינומא־ינב" תדוגאב הכמת
 .תימוי־םויה םתדובע תא ורמגש רחאל תויונפה ברעה תועשב הרותל

 קהבומ דימלת ,דלפנזור ןרהא ׳ר שרוד היה םירהצה־רחא תותבשב
 ,ןילוח תכסמ לע רפס רביח אוה ."הלעי הדוהי" לעב דאסא הדוהי ׳רל
 ,לארשיב ןויצע שוגב ןויצע־רפכ רבח ,דלפנזור ר״ד ברה ונב איצוהש

 תא אלימ ,ותריטפ רחאל .תונברב הקזח דגנ לודג רובח רביח ןכו
 אוה ויבא ייחב .בושח םכח דימלת ,דלפנזור עשילא ח ונב ומוקמ
 רבע אוה ויבא תריטפ רחאלו — ״שפנ תבישמ״ הרבחב תותבשב שרד
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 ומוקמ תא אלימ "שפנ תבישמ" תרבחב .ויבא םוקמ לע קדצ־ילעופל
 .דלוונירג לשנא רשא ׳ר ב״ושה

 "םידיגמ״ו תסנכ יתב םע ריעב תודוגאו תורבח תורשע דוע ויה
 ,"תמאו דסח השוע" תרבח ,"שפנ תבישמ" תרבח ומכ ,םהלשמ
 רוקיב" תבהא" תרבח ,"לארשי תבהא" תרבח ,"םיער תבהא" תרבח
 םוחנ" תרבח ,"םימורע שיבלמ" תרבח ,"םייח ץע" תרבח ,"םילוח
 ןורחא ןורחא .דועו "תוינשמ" תרבח ,"הלכ תסנכה" תדוגא ,"םילבא
 לכ .ריעב םימכחה ידימלת וזכרתה הבש "ס״ש" תרבח — ביבח

 ,הליהקה תשירד יפל ,רוסמל ןהילע היהו הליהקל תופופכ ויה תורבחה
 .ןהיתולועפ לע ישעמו יפסכ ןובשחו ןיד

 טעמכ ,ריעב םישרחו םימליאל יללכה רפסה תיב יואר דחוימ ןויצל
 ויה לבא יללכ היה רפסה תיב .תיטפרקה־היסורבו היקבולסב ידיחיה
 .הקוחרהו הבורקה הביבסה ןמו ריעה ןמ םידוהי ידימלת המכ וב
 הביצקה םג איה תאז דבלמ .דומילה רכש תא םדעב המליש הליהקה
 םיכינחה ודמל הזה רפסה תיבב .הז בושח רפס תיבל תרכינ הבצקה
 םהל ונקה ןכו — תורגסמ ,תורגנ ,העילק :ןוגכ םינוש תועוצקמ
 רזעו ,הלא לרוג יכומל רתויב בושח רפס תיב היה הז .רוביד תרוצ

 .השקה םבצמ תא לקהו רשפאה תדימב םהל

 תורבח

 םג אלא ,םילוח רוקיבל קר אל הגאד — ״םילוח רוקיב״ תרבח
 .ךרצנ הלוח רובע תופורתלו אפורל

 הליפתל לבאה תיבב ןינמ היהיש הגאד — ״םילבא םוחינ״ תרבח
 םהל רוסא רשאכ ,לבאה תעבש ימי ךשמב םיינע םילבאב הכמתו

 .הלא םימיב דובעל
 דמעו ףרוחה ימיב קסומו ראומ ,חותפ דימת היה — ס״ש תרבח

 .םיקסופו ס״ש לש הלודג תינרות הירפס וב התיה .דמול לכ תושרל
 תחתפנ התיה ךכבו תינדמל השרד ברה שרד "תישארב תבש" לכב
 םינדמלה דחא וא םיאבגה דחא שרוד היה הליגר תבשב .הנשה
 דבכתמ היה אוה ריעב תובשל בר אב היה רשאכ םימעפל .ריעבש

 .ס״ש תרבחב השרדב
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 ,רגרבנירג רעב שריה יבצ ׳ר :םיאבגה ודמע ס״ש תרבח שארב
 ,"דעתמ" היהו גרובשרפב "רפוס טבש״ה לעב לצא דמל ,םכח דימלת
 ףקותב .הליהקה אישנ לש ןושארה ןגסה היה תובר םינש ךשמב
 לע חוקיפה חז ךותבו ךוניחה ינינע לכ ודיב םיזכורמ ויה הז ודיקפת

 ;תונבל ןכו םינבל יממעה רפסה תיב
 דימלת היה ,"חקור ןמש" לעב לש ודכנ ,טילבנזור שריה יבצ ׳ר
 ותלהנהב ףראדסנוא תבישיב תובר םינש דמל .יקבו ףירח ,קהבומ םכח
 רוחבה היה וידומל ךשמבו ,גרבנזור לאומש ׳ר ,"לאומש־ראב״ה לש

 ."הבישיה שאר" ראתה תא אשנש ,רתויב ןייטצמה
 ,ס״ש תרבח תלהנהב רבח היה — םכח דימלת ,רמיבש םולש ׳ר
 רזעלא אדוי ,רגיצנד השמ ,דלפניורב באז השמ ,דלפנזור עשילא ןכו

 .דועו ,רעללעה והילא ,דלוונירג לשנא רשא ,רפאש

 הטיחש
 םיטוחש םיזווא םיאיבמ ויה ,ראוועואל םיכומסה םירפכב םידוהיה
 םיזוואה תא רוכמל היה רשפא־יא הליהקה תונקת יפל .ריעב הריכמל
 הדימעה הליהקה רשא דחוימ לודג םלואב אלא וללה םיטוחשה
 קתפה תא םלואה לש םיחיגשמה ינפב וגיצהש רחאל תאזו ,םתושרל
 ולבקש הלא קר ויה םיטחושה .םיזוואה תא טחש רשא טחושה לש
 תא סינכהל תושר לביק רכומה רשאכ .ריעה ברמ הטיחשל רושיא

 הטיחשה ימד תא םלשל וילע היה (עללאה ןעזנעג) םלואל ותרוחס
 .זווא תטיחש רובעב הליהקב םימלשמ ויהש ,(עלעבאג)

 יטוחש לע רומח רוסיא זרכוה הליהקל הלא םימולשת חיטבהל ידכ
 .הטיחשה סמ תא םלשל םירכומה תא ץליא הזו ,ץוח

 הליקהו תזכורמ התיה הריכמה .1 :תורטמ יתש הגישה הליהקה
 אל איהו וחטבוה הליהקה תוסנכה .2 .תורשכה לע החגשהה תא ךכב

 .םיכומסה םירפכמ ואבוהש ,םיזוואה תריכממ הקוזינ
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 תחשנה תחטבה
 תיבב תזכורמ התיה הרשכה הטיחשה הנושארה םלועה תמחלמ ימיב
 וריבעהו םייחבטמה תיבמ רשי רשבה תא לביק בצק לכ .םייחבטמה
 דאמ דיבכה רבדהו ריעה יקלח לכב תורוזפ ויה תויונחה .ותונחל
 תא ול רוסמל רשפאש ןמיהמ םדא חכ היה אל ,דחמ .חוקיפה לע
 האצוה לש הסמעמב דומעל הלכי אל םג הליהקה ךדיאמו חוקיפה
 ,רשב רכממל תונחו תונח לכ לע חיגשמ תדמעה לש תאזכ הלודג

 .ריעה יבחרמב
 תלהנה ושגינ ריעב ינוחטבה בצמה בוצייו המחלמה םויס םע
 ידוסי תיב קדבל ,דלאוונירג ףסוי םהרבא יבר ריעה ברו הליהקה

 רקיעב היה רשבהו רקבה רחסמש רחאמ .תורשכה תחטבה ןינעב
 זוחאל הליהקל היה רשפא ,םידוהי םיבצקו םידוהי םירחוס ידיב
 ריעב ןוטלשה יפוליח םעש דוע המ ,בצמה ןוקיתל םישורדה םידעצב
 היריעה םע םירבדב האב הליהקה .שדח ינרדומ םייחבטמ תיב הנבינ
 הטיחש קרו ךא היהת םייחבטמה תיבב הטיחשהש םכסה השענו
 — םירצונה םיבצקל םג .לגר תסירד ןיא םירחא םיטחושל .הרשכ
 המייקתה ובש ףגאב השיג לכ התיה אל — טעומ רפסמב הלאכ ויהו
 תומכ לכ תא לבקל המצע לע הלביק ,םכסהה יפל ,הליהקה .הטיחשה
 המהב לכ יכ םיטחושל העידוהו ומויב םוי ידמ טחשנש רשכה רשבה
 ףגאל הריבעהלו הפירטהל שי ,תורשכ ןינעב הלאש וא הכריס הב שיש
 אל יכ הז רדסהל ומיכסה תומהבה ירחוס .םירצונה םיבצקל יללכה
 היסולכואל םהל ןתניתש רשב תומכ לכ .רוכמל היעב םהל התיה

 .ריעבש תירצונה
 המיקהש דחוימה ףגאב קלחה רשבה תא הלבק רשאכ הליהקה
 ויה דחוימה ףגאב .םהיתונמזה יפל םיבצקל רשבה תומכ תא הרסמ
 דיוצמ היה את לכ .םינושה םיבצקה י״ע ושכרנש ,תויונח ןיעכ ,םיאת
 םירזיבאה לכל .רשב תריכמל בצקל םיצוחנה םירזיבאבו לודג ררקמב
 דחוימ חתפמ ואתל לבק בצקה .השוכר ויה םהו הליהקה הגאד וללה
 יזכרמה םלואל .בצקה לש תיטרפה ותונח ןיעמ היה אתהש ךכ ,ול
 םהמ דחא לכל — םיחיגשמה ינש ידיב ויה הלאו תוחתפמ ינש ויה
 םיבצקה ינפב הסינכה םלוא תא חותפל ולכי םה דחי קרו דחא חתפמ
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 ונמיסב ןמוסמ היה םייחבטמה תיבב בצק לכ הנקש רשבה .תוחוקלהו
 ןמוסמה רשבה תא וריבעה הליהקה םעטמ םיליבומה .בצקה לש
 לש חיגשמה תוחכונב בצקל ורסמנ םשו תוריכמה םלואל ,בצק לכל

 .םלואה
 םלואב םינמיהמ תורשכ יחיגשמ ינשב קפתסהל הליהקה הלכי ךכ
 ידוהיל חיטבהלו ,םייחבטמה תיבב םינמיהמ םיחיגשמ ינשבו לודגה
 םייחבטמה תיבו ליאוה .ןירדהמה ןמ ןירדהמל קלח רשכ רשב ריעה
 תא האיבמ תדחוימ הרכרכ התיה ,ריעה זכרממ קוחר תצק היה
 העובק העשבו םייחבטמה תיבל םיחיגשמה ינש תאו םיטחושה ינש
 רנירטוה היה םייחבטמה תיב להנמ .התיבה םתוא הריזחמ םג התיה
 ידכ ריעל יזכרמה ןוטלשה י״ע רבעוהש ,היברוממ ידוהי ,רשיפ ר״ד
 ,םיידוהי םיניינעמ קוחר היה אוה .םייחבטמה תיב להנמכ שמשל
 ויהו תיללכה היסולכואב וללובתהש ,הימהובו היברומ ידוהי רתיכ
 םכסה ידיל ותא אובל הלכי הליהקה םלוא ,הבשנש קונית תניחבב

 .תורשכה תחטבהל םישורד ויהש םירודסה לכב
 סנכנו טוחשל םיטחושב ץיאה ירצונ בצקש םעפ הרקש ןייצל שי
 י״ע רומח סנקב סנקנ אוה .םיבצקל הסינכה התיה הרוסא ובש ףגאל
 רבדכ הנשינ אל םנמאו ,דוע ןודיזי אלו ועדי ןעמל רשיפ ר״ד להנמה

 .הזה
 המיקה ,תופוע תטיחשל רשא .הסג הטיחשל רשקב רדסהה והז
 ,תועובק תועשב ,םויו םוי לכב .ךכ םשל דחוימ הנבמ הליהקה
 הפוק הנבמב היה .תופוע תטיחשל םידחוימ םיטחוש ינש םיאב ויה
 העבקש תלהנה תעיבק יפל — הליהקל םימלשמ ויה הבש תדחוימ
 רושיא םילבקמ ויה ."הלבג״ה איה הטיחשה רובע םולשתה תא
 — ודוה לוגנרתל ,דחוימ עבצ זוואל ,דחוימ עבצ ףועל — םולשתל
 עבצה יפל ועדי םיטחושה .םידיחא ויה אל םיריחמה יכ דחוימ עבצ
 דוחל תופוע — תוצונ תטירמל ףגא היה הנבמב .טוחשל םהילע המ
 תטיחש הנבמ די לע .םינוק ויה םיזוואה תוצונל יכ ,דוחל םיזוואו
 .תולאש וררועתהשכ קסופו בשוי היהש ןיידל דחוימ רדח היה תופועה
 םג היה רשפא ךרוצה תדימב .ריעה יניידמ ןייד לכל םייוסמ רות היה
 םיניידה .תדחוימ היעבב וא "הלאש״ב קוספיש ידכ ןיידה תיבב רקבל

 .לאוש לכל םינוע ויה
 להקה תאמ ףסכ תחקל רוסאה תילכתב היה רוסא םיטחושל



 לגיפש הדוהי ר״ד 202

 ידיקפב םרכש תא ולבקו הליהקה ידיקפ ויה םה יכ םתטיחש רובע
 .םיוסמ גורד יפל הליהקה

 הבישיה
 ,רעללעה שריה יבצ יבר ריעה לש יעיברה הבר י״ע הדסונ הבישיה
 לש תונברה סקנפב .םייקתהלמ וז הבושח הבישי הקספ אל זאמו
 .התקזחהו התלהנה ,הבישיה ינינע לכב ןדה דחוימ ףיעס היה הליהקה
 .םעונ לקמבו םעט בוטב הלודגה םתבישי תא ולהינ ראווגנוא ינבר
 םיבושח םינבר .הז הרות םוקמל םידימלת ורהנ הנידמה יוצק לכמ

 הביצקה ,רמולב ,התקזחהל הגאד הליהקה .וז הבישיב ודמל םילודגו
 .הבישיה ירוחב ליבשב (הזנמ) לישבתה תיב תקזחהל םיוסמ םוכס
 דומעל ולכי אלש ,םיינע הבישי ירוחב ויהו קיפסה אל הז םוכס םלוא
 םירהצה תחורא דעב םלשל םהילע היהש ילמינימה םולשתב וליפא

 לצא םעפ .ריעה יבידנ לצא "םימי" םילכוא ויה הלא .לישבתה תיבב
 ,"םימי" לוכאל םירוחבל ושרה תיבו תיב לכב אל .הז לצא םעפו הז
 רחאל היתורעש תא הזזג אלו ,תירכנ האפב הכלה אל ותשאש בידנ
 החוראה תא םידופ ויה הלא .החוראל םירוחב לביק אל .הנותחה
 .ויתוחוראל הז ףסכב גאד רוחבהו ףסכ םוכס ונתנ ,רמולכ .ףסכב

 .דובכ תתיחפ הזב האר אל שיא םוש
 ןואגה ברה ימימ ,רומאב ,קספה אלב ריעב המייקתה הבישיה
 שוריג — ד״שת תנשל דע ךרעב ס״קת תנשב רללה שריה יבצ ׳ר
 ודמל ללכ ךרדב .םירגנוהה וירוריגו יצאנה ררוצה ידי לע ריעה ידוהי

 ."ןמז" לבב םידימלת 200־300 ךרעב וז הבישיב
 הגאדש — ״םירוחב תרבח״ :תונוש תורבח ומייקתה המצע הבישיב
 םיריעצה םירוחבה ,דומילב "אתורבחל" ,רוידל רשקב םירוחבה ינינעל
 ןינק" תרבח ;םהילע וחיגשיו םתא ודמליש םירגובמ םירוחבל ורסמנ
 ידימלתל םינורחאו םינושאר ירפס תלאשהל הגאדש — ״םירפס
 ,םיינע םירוחבל תיפסכ הכימתל הגאדש — ״תונוזמ תרבח״ ;הבישיה

 םירחא ןחלש לע םיכומס ויהי אלו לישבתה תיבב לוכאל ולכויש ידכ
 םירוחבה יכ דומילל עירפה הז לבא דובכ תותיחפ ךכב היה אל —
 תוחוראה תעשל םמצע תא םיאתהל םיכירצ ויה םיבידנה לצא ולכאש
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 בר עימשהש רועישב םיחכונ תויהל ולכי אל םה םימעפלו בידנה לש
 רתוי ףא ילואו םייתעש םימעפל ךראו םירהצה ינפל 11 העשב ריעה
 תרבח .יצחו 12 העשב ללכ ךרדב המייקתה םירהצה תחורא וליאו
 ;לישבתה תיב לש תינייגיה הקזחהו ןיקת לוהינל הגאד "לישבת תיב"
 אפור ואיבה .םירוחבה לש םתואירבל הגאד "לד לא ליכשמ" תרבח

 .תומיאתמה תופורתה תא לבקיש וגאדו םילוחל
 יפל הירגנוה תובישי ראשבכ היה דומילה רדסו הבישיה ירדס

 .גרובשרפב ותבישיב רפוס ם״תחה םהל עבטש עבטמה
 םידוהי לדגלו ךנחל ,םיברל התונקהלו הרות ץיברהל התיה המגמה
 עיגימ הנהנה םגש ךכל גואדל .םינבר יריקומו םימכח ידימלת ויהיש
 .תובישיה לש םדומל רדס םאתוה וז הרטמל .םכח דימלת היהי ויפכ
 ךרוצ ול שי םכח דימלתש המ לכ ודמל אלא ,"הארוה" ןהב ודמל אל

 .הלילו םמוי וב תיגהו םייקל ידכ וב
 ץיקב .רדא ג״י־ב״יל דע ןושח שדוח שארמ ףרוחב לחה "ןמזה"

 .לולאב ו״טל דעו רייא שדח שארב לחה ׳ףמז״ה
 לבא הירגנוה תובישי לכב הדיחא טעמכ התיה םידומילה תינכת
 .תונושה תובישיבש ליגה ילדבהמ רקיעב ועבנש םינטק םילדבה ויה
 א״שרהמ תופסות ,ארמג — ״טושפ״ רועיש םיפד ינש ודמל עובש לכ
 .םינורחאו םינושאר םע איגוס — ןויע רועיש עובשב דחא םוי .ם״רהמ

 לש ןחבמה היה ברעב ישימח םויב — ד״וי ע״וש עובשב ׳הו ׳ד םוי
 היה ברעב ׳א םויבו "טושפ" רועש לע ורזח תבשו ׳ו םוי .ד״וי־ע״וש
 לע זרכוה תועובש 5 וא םימי שדוח רחאל .טושפ רועש לש ןחבמה
 ךא ודמל עובשב ׳ד םוי דע ,רמולכ — ןויע רועיש דומיל לש עובש
 םישלח רתוי םירוחב — םינורחאהו םינושארה םע איגוסה תא קרו
 ברעב ׳ד םויב .םישרפמה לש קלח םע קר איגוסה תא ודמל דומילב
 לודגמל הבישיה ידימלת לכ ודמע הז ןחבמב .ןויעה רועשב ןחבמ היה
 ברה — םשב ארוק היה ןושארה יאבגה .ללכהמ אצוי ילב ןטק דעו
 ללכ ךרדב .ןחובו שולש םימעפל ,םייתש וא תחא הלאש דימעמ היה
 תליפת ירחא לחה ןחבמה .רתוי ףא םימעפלו תועש 6־7 ךרא הז
 איגוסה עובש לש עובש ותואב .הלילה תוצח ירחא דע ךשמנו תיברע
 םויב היה ןחבמהו טושפ רועש םיפד ינש תבשו ׳ו ׳ה םויב ודמל —
 .ליגרה םידומלה תינכת בוש לחה עובשב ׳ב םויבו ,םירהצה רחא ׳א

 ."ןויסנ״ה ארקנו ,הירגנוה תובישי ןושלב ,ןחבמה
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 .הירגנוה תובישיב ויה אל אטיל תובישיב גוהנכ םימ״רו םיחיגשמ
 .ךכ לע תרוכשמ לביק אל אוה — ריעה בר י״ע ורמאנ םירועישה

 לע החגשהה תאו םירועישה תדגה תא םג הללכ הליהקב ותרוכשמ
 .םיקיתו םירוחבב רזענ היה אוה ,החגשהב .הבישיה ידימלת

 אלו ריעב ורכש רשא ,םתריד רדחב םויה ךשמב ודמל םירוחבה
 ואב םירוחבה .אטיל תובישיב גוהנ הזש יפכ לודגה שרדמה תיבב
 היה רשאכ ןכו םש ונתינש ברה ירועישל קר לודגה שרדמה תיבל
 ידימלתמ קלח .ד״וי ע״ושו ןויע ירועיש לש וא טושפ רועיש לש ןחבמה
 שרדמה יתבב וללפתה םבור .יללכה שרדמה תיבב וללפתה הבישי

 .ריעבש םיימוקמה תסנכה יתבבו
 תמכסהב ,"םירוחב תרבח" לש רדסהה יפל םירוחב השלש־םינש
 ופרוצ ,הז תא הז דומילב םימילשמ וא םימיאתמ ויהש - ,ברה
 םינטקה תומוקמב .ריעב םיידוהיה םיתבה ילעבמ ורכשש דחא רדחל
 םירדח םג ורכש רכינ יד רפסמב הלאכ ויהו תובישי םהב ומייקתהש
 ילעבל בושח הסנכה רוקמ םושמ הזב היה תוליהק המכב .םירצונמ

 .הסנכה יטועימ םיתב
 ןחבמה םגו רומח היה חוקיפה יכ הדיקשב ודמל םידימלתה

 .דומילל םירוחבה תא ץירמה עובשב עובש ידמ םייקתהש
 םירוחבה םע וקדקד .הבישיב םילבסנ ויה אל הלכשהו לוח ידומיל
 םירפס לש דומילב ןמזה תא ולבי אלש יאדוובו םינותע וארקי אלש
 ספתנ .םיקסופו ס״של טרפ ,עמשמב לכה ,םיינוציח םירפס .םיינוציח
 הבישיה ןמ שרוגמ היה אוה "םינוציח םירפס" תאירקב הבישי רוחב
 תויפוריא תופש ועדי םידימלתה בור תאז לכב .תונעמו תונעט ילב
 .הובזעש רחאל וא הבישיל םתסינכ ינפל ודמל הלא תא .לוח ידומילו
 ךשמב ודמלש םידומילה רמוח לע עובש לכ לש תוניחבה דבלמ
 רחאלו ,טושפ רועשב רקיעב ,םירועשה לע תיללכ הרזח התיה .עובשה

 .ןמזה םויס ינפל םייעובש ,תיפוס הניחב ןכמ
 — םימש יארי םימכח ידימלת לש רוביצ לדג הירגנוה תובישיב
 ךנחל ודעונ אל תובישיה .הכלהה יפ לע םוי םוי תויחל דציכ עדיש
 אליממ םיצורחו םינייטצמ םירוחב יכ התיה החנהה .םינבר לדגלו

 .הארוה לש תורשמלו תונברה לא ךרדה תא ואצמי
 .ינחורה ךירדמה ,חיגשמה ,רועישה דיגמ ,חבישיה־שאר היה ברה

 הבישיה־שאר יוניכ ולאו ,"יבר" הבישיה להנמ תא וניכ םידימלתה
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 תרבח שארב דמע ללכ ךרדבש רתויב ףירחהו בוטה רוחבל ןתינ
 .םידימלתה יקיתומ היהו הבישיבש תופירח

 סופד
 — םיינחורה םייחה לש םתוחתפתהל המוצע הפיחד ןתנ סופדה

 לעב ,ןרובונייש ףארגה עיצה 18־ה האמב דוע .רוזיאב םיינרותה
 ובדני׳צ ,שטאקנומ רוזיאב תיטפרקה־היסורב רתויב תולודגה תוזוחאה
 ףארגה .שטאקנומב ירבע סופד ודסיי םידוהיהש ,שולקימ טנסו
 םיפסכ סינכמ ,ותדלומ ץרא ,הינמרג־טריפב ירבעה סופדהש ,עדי ל״נה
 םג ירבע סופד םיקהל תימצע המזי ךותמ הסינ ןכל .ותפוקל םיבר
 העצהה .םירפסה תא ץיפהל ובייחתי םידוהיהש שקיב אוה .ןאכ

 .לעופל האצי אל תאזה
 לש וסופדב םקוה אוה .ראווגנוא ריעב םקוה ןושארה ירבעה סופדה
 תוירבעה תויתואה .תירבע הקלחמ דסייש רגי לרק ירצונה סיפדמה
 םירפסה לכב .ופסכמ ,הירטסוא תריב — הניוב דחא ידוהי י״ע ונקנ
 ירחא .רגי לרק לש וסופדב ספדנש ןייוצ הז סופדב וספדנש םיירבעה
 סופדב םיירבע םירפס סיפדהל וכישמה ,רגי לרק ירצונה סיפדמה תומ
 .ח״לרת תנש דע לעפ הז סופד .רגי לרק תנמלא סופד :םשה תחת הז

 לש ורפס היה ,ד״כרת תנשב ,הז סופדב ספדנש ןושארה רפסה
 ןחלוש לע ,אנינת ארודהמ ,"הבברמ לוגד" :״הדוהיב עדונ״ לעב ןואגה
 ק״דבא ןהאק דוד רכשי מ״גה תורעהו תוהגה םע העד הרוי .ךורע

 .ץראשזנעס
 לודגה יאנקה םחולה לש וירפס וספדנ הז סופדבש ןייצל דוע שי
 ברה לארשי־ץרא בושיל לודגה יאנקהו "םינקתמ״ה דגנכ תד ינינעב

 .לארשי ץראל הלעש דע רגניזלש ףסוי אביקע
 םייח ברה לש "םכל תאזה הדובעה המ" ותרבוח תא ןייצל שי ןכ
 ,היסהרפב תבשה תא ולליח םיאפור ינש — וריעב הרקש המ לע ,רפוס
 תנשב ראווגנואב הספדנ וז תרבוח .הדעה דובכו םימש דובכ ולליחו

 .וז הנשב סופד היה אל דוע שטאקנומב יכ .1869־ט״כרת
 .קצאלפ סקאמ רמ לש וסופד — ריעב םקוה ףסונ ירבע סופד
 הבר ,ץינייר ךורב עשוהי ברה לש ורפס הז סופדב ספדנ ו״לרת תנשב
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 בתכמ" — ״ןושארה בתכמ״ רפסה ,היקבולס — ץרוועשטעשט לש
 "ףסכה לצ" הז סופדב ספדנ ןכ ."ף״נכ ירבד" רפסה ףוסבו "ינשה
 אל .םידפסהו רסומ ינינעב — ןמרסב לש הבר ,דירפ ןרהא ברה לש

 .ולרוגב הלע המו הז סופד לע םירחא םיטרפ םיעודי
 .רפס 56 ח״לרת תנש דע וספדנ רגי לרק סופדב

 ירבעה סופדה .םייקתהל רגי לרק לש סופדה קיספה ח״לרת תנשב
 .ריעה ידוהי יבושחמ דחא היה סופדה לעב .ו״פרת תנשב קר שדוח
 השמ ׳ר ה״ומ ,אשידק הרבחה לש ןושאר יאבג ,עדונ ירובצ ןקסע
 — ןעצטיוו ד״בא ןייטשרבליז היעשי ברה ןתח .סיללעג החמש

 .הירגנוה
 ןכו — רגי לרק סופדב וספדנש םירפסה תמישר תא איבמ ינא
 תונש יפל סיללעג החמש השמ ׳ר לש וסופדב וספדנש םירפסה
 ,הכלה ירפס ,לופלפ ירפס ,ת״וש תועוצקמב םה םירפסה .םתעפוה

 .רסומו תד ינינעב םירחא םירפסו תושרד
 ...רגי לרק סופדב וספדנש םירפסה תמישר

 :תיגולונורכ הרוצב םתעפוה תנש יפל ריעב וספדנש םירפסה הלאו
 :ד״כרת תנשב

 מ״וחו ע״הא לע ב״ח ת״וש ,ש״א ריאמ ר״המ "ש״א ירמא" .1
 .(גרבמל בובלב ספדנ ׳א קלח)

 תודגאב םישודיחו ,ש״א ריאמ ר״המ תושרד "רשוי ירמא" .2
 .שטייד דוד ׳ר ןואגה וימחמ ס״שה

 .הרותה לע םישוריפ ,דירפצנג המלש ר״המ "ןוירפא" .3
 תוהגה םע ד״וי לע ,יודנל לאקזחי ר״המ "אמק הבברמ לוגד" .4

 .ןהאק בוד רכשי ׳ר
 הרותה לע םירואב ,םיובננט ףלוו באז ר״המ "רהנה תובוחר" .5
 הז רפס יכ םשור םירפס דקע תיב לעב ,גרבדירפ .תישארב ׳ס

 .חכ־ז״כרת ספדנ
 :ה״כרת

 םיללכ םיעבש לבינק רעב דוד ר״ב השמ ר״המ "םהש ינבא" .6
 .ס״שה תוטישב

 ת״הע תשורדו םירואב ,ןאמזייר ןרהא ר״המ "ןרהא תיב" .7
 .םישרדמו
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 תאווצ לע םירואב ,רגניזלש ףסוי אביקע ר״חמ "ירבעה בל" .8
 םיפדה תעברא ,ח״כרת (גרבמל) בובלב ספדנ .א״ת .רפוס םתחה
 רמג רחאל ןקתל רבחמה חלש רשא ,םינוקית םיליכמ םינורחאה

 .םירפסה בורב הארנב םירסחו סופדה
 תווצמ ג״ירת ,ןהכה ריאמ ר״ב יתבש ר״המ "קדצ לעופ" .9

 .עובשה ימיל תורדוסמ
 .הרותה לע תושרד ,רללה שריה יבצ ר״חמ "בהז יחופת" .10

 בתכמה לע הנעמ ,ץינייר ךורב עשוהי ר״המ "הבהאמ הבושת" .11
 .ירבע בל ׳סה דגנ רשוי בתכ

 תודע םקיו" םשב םדוקמ תוספדנה ,"םינואגה תובושת" .12
 .קלופ בקעי ר״המ ,הנוגע וינעב קספ ,"לארשיב

 ו״כות
 ׳סמ ס״שה תויגוסב םישודיח ,ש״א ריאמ ר״המ "הניב ירמא" .13

 .םישנו דעומ
 .ת״דו םירופס ,טרופפר ןימינב ר״המ "ןימינב ינב" .14

 ע״ש יניד ,אדורב המלש ר״ב םהרבא ר״המ "םלוע תוכילה" .15
 ולאו ה־ד״כרת גרבדירפ םשור םירפסה דקע תיבב) .א״י תפשב
 ץראמ םילודגה םשבו ,א״לרת סופדה תנש םשר ריכזמה ףסאב

 .1865־ה״כרת ...ב״ח ד״כרתב ספדנ רפסה (ה״לרת ;רגה
 רגה ץרא ינברמ תדב םינוקתהו םינקתמה דגנ "ןיד תיב קספ" .16

 .ץיוולאהימ ק״קב םינברה תפיסאב
 א״יתע תיבר תוכלה ,ץיבורוה יולה יכדרמ ר״המ ,"יכדרמ תשרפ" .17

 ."יכדרמ תלודג" םשב ס״שה תויגוסו
 :ז״פרמ

 .ס״שה ׳סמ םישודיח ,שטייד דוד ר״המ "דוד להא" .18
 א״ח רסומ תחכות ,ןייטשנטכיל לליה ר״המ "לד לא ליכשמ" .19

 .(גרבמל) בובלב וספדנ םיקלחה ראש)
 רגה ץרא ינברמ תדב םינוקתהו םינקתמה דגנ "ןיד תיב קספ" .20

 .הינש האצוה ,ץיוולאהימ ק״קב םינברה תפיסאב
 :ח״כרת

 .תובר ירבדו סרגנוקה תפסא ,רניו דוד הדוהי ר״המ "ותעב רבד" .21
 םידומע 6 ופוסב ,תוירבע תויתואב תינמרגב ובורב בתכנ רפסה)

 .(תירבעב
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 תוכלה לע םירואיב ,יולה ףלוו באז ר״המ ."ה״זרה ישודיח" .22
 ,רבחמה תאמ ...ולא תוכלהב תובושת יתש ופוסב) .תואווקמ

 .(דירפצנאג המלש ...תאמ ת״דח תצק וילא וולנו
 תכסמ לע םישודיח ףסוי םייח ר״המ "ןישודיקו ויסיג ביט" .23

 .אעיצמ אבבו ןישודיק ,תובותכ ,ויסיג
 םישודיח (א״דיח) יאלוזא דוד ףסוי םייח ר״המ "םימחר אסכ" .24

 .תובאו םירפוס ,הלכ תכסמ לע
 םולש ירבד" רפסה דגנ ,גרבנזור המלש ר״המ "יולג טפשמ" .25

 .א״יתע "תמאו
 ורבד לע דרחו ׳ד תא אריה שיא לכ לא הכורע "החותפ תרגא" .26

 .(ןמרביל ןתנ תאמ)
 ט״כרת

 דגנ השרד .רפוס םייח ר״המ "םכל תאזה הדובעה המ" "השרד" .27
 ,היסהרפב שטאקנומ תוצוחב תבשה תא ולליחש םיאפור ינש
 הדע דובכו םימש דובכ ולליח םהו — חספד ׳ב םויב אשנש

 .השודק
 .שיורממ בקעי וניברמ "םימשה ןמ ת״וש" .28

 םינוקתה דגנו רסומ תוחכות ,רפוס םייח ר״המ "םייח ירעש" .29
 .תדב

 יוסכ ,הטיחש תוכלה ללוכ ,דירפצנג המלש ר״המ "חבז תרות" .30
 חבזמ :םישאר השולשל דרפיו ,רוקינו ,האירה תופירט ,םד
 הלעה ,(קספה לש ויתודוסי) חבזמה דוסי .(הכלה קספ) ,הלועה

 .(וניתובר ירבדב םישודיח) ,המלש
 :ל״רת

 םיללכ ,אנהכ יבצ לאיחי ר״ב הירא םייח ר״המ "םינואג ירבד" .31
 .ב״א ס״ע תונוממ ינידב

 לע םישודיח ,גרבנזור אפזוי ףסוי ר״המ "בהזה דיברו ףסוי די" .32
 .(גרובסרפב ספדנ א״ח) ב״ח ט״ויו חספ תוכלה

 וילע דפסהו רגולק המלש ר״ה תאווצ ,"קידצ ןושל רחבנ ףסכ" .33
 .ת״ושו ונבמ

 הארי ידוסי ,אדורב המלש ר״ב םהרבא ר״המ "לכשה רסומ" .34
 .א״י תפשב רסומו

 :א״לרת
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 תותכסמ ישודיח ,קישטילמ לאקזחי לואש ר״המ "לואש ןגמ" .35
 .ס״שה

 .ה״לש רפסמ לכשה רסומ תפסוהבו "."טלקמ ריע" .36
 חספה גח יללכ ,אדורב המלש ר״ב םהרבא ר״המ "גחה ירפ" .37

 .(טגיסב ספדנ ב״ח) א״ח
 ,הרות רפס תביתכ יניד ,דירפצנג המלש ר״המ ,"רפוסה תסק" .38

 .הזוזמו ןיליפת
 :(ב״לרת

 ותא) .דפסהו רסומ ירמאמ ,דלפנרהע לאומש ר״המ "םייח ךרד" .39
 ספדנש הינש ארודהמ ח״וא לע ת״וש "םייח הנחמ" :ספדנ

 .(שטאקנומב
 :ג״לרת

 .הינש הרודהמ ד״וי לע ת״וש ,רפוס םייח ר״המ "םייח הנחמ" .40
 :ד״לרת

 .ס״שה יללכו ישודיח ,דלפנרהע לאומש ר״המ "רפוס ןתח" .41
 רודה ילודג העבש לע דפסה ,דלפנרהע לאומש ר״המ "רמ דפסמ" .42

 .הפגמב ותמש
 :ה״לרת

 רסומ ,ש״א ריאמ ר״ב ש״א םחנמ ר״המ "הדוהי ןורכז" .43
 .םיגהנמו

 :ו״לרת
 ,תושרד ,ץינייר ךורב עשוהי ר״המ "ינשה בתכמו ןושארה בתכמ" .44

 .םילופלפו ת״וש
 .(ו״לרת־ט״כרת :הרוגידס — ץנאס תקולחמ לע) ״תמא תפש״ .45

 :ח״לרת
 תומשו ןיטיג רדסו תוכלה ,דירפצנג המלש ר״המ "םש ילהא" .46

 .ןיטיג
 .םידפסהו תושרד ,דירפ ןרהא ר״המ "ףסכה לצ" .47

 :ו״פרת
 תביתכ ןוקית ,דלוונירג לישנא רשא ר״המ "העבש תלחנ רוצק" .48
 ,אסככיאד הבותכו ,אתכרתמו ,אתלמרא תבותכ ,הבותכו םיאנת
 ,ץמח תריכמ רטשו ,אקסע רתיה רטש ,הצילח ןוחטב רטש
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 :ןיאושנו ןיסוריא תכרב רדס וילא ףרוצו .םישנו םישנא תחמש
 .םהל םיצוחנה םיניד תצקו

 :ז״פרמ
 םע ,רוש םירפא ר״ב רדנעס רדנסכלא ר״המ "השדח הלמש" .49
 ירמא םעו ,דלוונירג לישנא רשא ר״המ "רשא חטמ" שדח רואיב

 .ש״א םחנמ ׳רו ריאמ ר״המ ןילוח ׳סמ ישודיח ,הניב
 ןירפס יבצ רזעילא ר״המ ,"יתיב ןב" שוריפ םע "םילחת" .50

 .אנרמאקמ
 :ט״פרת

 .הכונח ינינעו יניד ,דלוונירג לישנא רשא ר״המ "הוצמ רנ" .51
 :צ״רת

 ם״במרה לע םישודיח ,ןייטשרבליז היעשי ר״המ "ךלמל ישעמ" .52
 .(ןצייווב ספדנ א״ח) .ב״ח

 םע תבשל תורימז ,ץיבוקרב בוד בקעי ר״המ "רימזה תע" .53
 .(תישילש האצוה) םישוריפ

 :א״צרת
 ןוידפ ,הלימ יניד ,דלוונירג לישנא רשא ר״המ "תירבה רכוז" .54

 .ע״ושה יפ לע הוצמ־רבו ןבה
 ך״נת ירואב ,הטאנאד לאומש ר״המ "ישמרה לאומש ישודיח" .55

 .םידפסהו
 םישודיח ,דלוונירג םרמע ר״ב השמ ר״המ "הרהט הוקמ" .56

 .ד״וי ע״ושב תואווקמ תוכלהמ
 :ד״צרת

 .וינבל האווצ ,דלוונירג הדוהי לאיתוקי ר״המ "בא ןורכז" .57
 .לארשי־ץרא ד״ע ,דלוונירג לישנא רשא ר״המ "םילשורי בוט" .58

 .א״י ןושלב ל״נהמ "םילשורי בוט" .59
 ארמגה ירבד רואיב ,ץרווש הירא השמ ר״המ "אתתמש יקוסא" .60

 .הציב תכסמב
 ילימו ל״זח תודגא ,ת״הע ,טנוד לאומש ר״המ "לאומש ישודיח" .61

 .ב״ח .אדיפסהד
 :ה״צרת

 ינבא םע ת״וש ,דלוונירג ףסוי םהרבא ר״המ "םהש ינבא" .62
 .ונבמ תושרד ,םיאולימ
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 ריעב ידוהיה יממעה רפסה תיב
 טשפהדובב םסרפש תיתוכלמה הכשלה רזוחב שיגדה ינשה ףסוי רסיקה
 תוליהקה לכ דיל םיידוהי רפס יתב דסייל יוצרש ,1781 יאמל 18 םויב
 יתוכלמ רזוחב םג שגדוה .םימייקה ךוניחה תונוטלש לש םחוקיפב
 השרה רסיקה .םידוהיה לש תדבו ןחלופב והשמב עוגפל אלש הז
 רפסה יתב תבוטל תונלבוסה סמ יפסכמ קלחב שמתשהל םג םידוהיל

 .וססבתי הלא רפס יתבש דע םידוהיה
 םותחל ,רפס תיב לכ דוסיי ינפל היה ךירצ ינשה ףסוי רסיקה ימיב
 ןיב םתחנ הזכ ספוט .ןוירטסנימב ןכוהש ספוט לע הליהקה םע הזוח
 והזו .1789 תנשב ראווגנוא תליהק ןיבל ךוניחה לע ישארה חקפמה

 :הזוחה לש ספוטה
 41.466 רפסמ
 11.1״ 4209

 ראווגנוא זוחמ לש םידוהיה תליהק ישאר ,הטמ םימותחה ונא"
 רשא .ונתליהקב ילמרונ רפס תיב דסייל ונתעדבש הזב םיריהצמ
 תא םייקל םיבייחתמ ונא הז רפס תיבל ידוהי הרומ לש וינימל

 :םיאבה םיפיעסה
 תישפח הריד ,סנרולפ שיניר 150 לש תרוכשמ לבקי ל״נה הרומה .1
 ידי לע וסוכי הלא תואצוה .הקסה־יצע מ״מ 12־ו המיאתמ

 .שוכר ילעב םידוהיה םימלשמש תונלבוסה סמ לע תפסות
 ־םלואל םג גואדל םיחיטבמ ונא ,הרומל המיאתמ הריד דבלמ .2
 הרקמב ,וא ,ךכ םשל דחוימב הנבייש ללכושמו חוורמ םידומיל
 .םיאתמ םלוא ינמז ןפואב רוכשל ,ונחכ יפל יהי אל רבדהש
 בצמב םידומילה־םלוא תא דימת קיזחהל ונא םיבייחתמ ןכ
 ירישכמ לכב ודייצלו שדחמ ומיקהל הפירש לש הרקמבו .בוט

 .הערפה אלל וכשמיי םידומילהש ידכ ,רפס־תיב
 ונידליל תתל ל״נה הרומל השרוי ,ונתפוק לש השקה הבצמ ללגב .3
 תידוהיה תדב םירועיש םג ,דומיל רכש תרומת ,תויונפה תועשב

 .תירבעה הפשבו
 11.8.1781 ראווגנוא

 יצניזוק וופ אנרפ הלשממה םשב
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 ראווגתא תליהק םשב לש ישאר יתלשממ חקפמ
 םידוהיה טפוש ,רגרבנייוו לבייל .1 רפס יתב

 סייוו אסינ יכדרמ .2
 .סיירפ המלש .3

 תומיתחה ךותמ ונא םידמל ,הליהקה תעד לע אל םתחנ חז הזוחש
 אלו "םידוהיה טפוש" םותח הזוחה לע .הזוחב ומתחש םישנאה לש
 םושב אשנ אלש סייוו אסינ סוכרמ אוה ינשה םתוחה .הליהקה ר״וי
 םסרפ אוה .תדב םינוקיתל םיירקעה םימחולהמ היהו הליהקב הרשמ
 תנשמ איה ותמיתח .תדה ינינעב המרופיר שרד ןהבש תורבוח םג
 ישילשה םתוחה לע .רצנתה הבו טשפהדובב רג רבכ 1892 תנשב .1789
 םתחנו בתכנ הזוחהש רבתסמ .םותחל ותוכז לע רבד רסמנ אל
 איצוהל השגנ אל הליהקהש הדבועה .סייוו אסינ סוכרמ לש ותעפשהב
 לע אלש םתחנ הזוחה יכ החיכומ — הזוחה תא לעופה לא חכהמ

 .התעד
 רפס יתב דסייל התעצה לע הלשממה הרזח (1950) י״רת תנשב
 םימיב היהש רעטאטשנזייא ריאמ יבר לא ונפ תוליהקה .םיידוהי
 דיש עדי אוה .ירקיעה קסופהו תלבוקמה תינרותה תוישיאה םהה
 ח״וד תוליהקהמ שורדל הלשממה תא וררועש םהו עצמאב המרופרה
 ןיב םיררושה םיסחיה ,תוליהקה בצמ ,ידוהיה ךוניחה בצמ לע
 "םינקתמ״ה .תוליהקב תוידוהיה תותכה רפסמ ,םהיתוליהקו םינברה
 ובתכ ידוהיה ךוניחה ינינעב הלשממל ושיגהש םינושה םהיריכזתב
 דומיל ירפס רבחל ךירצשו םירדחב םידליה תא םיליערמש שרופמב
 םידמלמה םוקמב תונמל שי ןכו ,ןמזה חורל םימיאתמה םישדח
 יבר .ךנחל דציכ םיניבמו םיעדויה םיינרדומ םיכנחמ ,ןשיה סופיטמ
 ןוצר עיבשמו בוט אוה םירדחה בצמ :ותבושתב עבק ש״א ריאמ

 ךרוצ ןיא .יתד ךוניח םילבקמ םידליהו הרות םהב םידמול .םירוהה
 םישמוח ומכ :םירפס ונתושרב שיש ןויכ .םישדח דומיל ירפס סיפדהל
 תודעתה דגנתה אוה .םיקסופו ךורע ןחלוש ,ארמג ,תוינשמ ,ך״נתו
 הארו דחאכ םהיכנחמלו םיינרדומה רפסה יתבל תטלחומו הרומג
 הלכשהל רשא .הרוסמלו הרותל רתויב הלודגה הנכסה תא םהב
 .םידוהי אל םירומ יפמ םיינוליחה תועוצקמה תא ונידלי ודמלי תיללכ
 םידוהיה םירומה רשאמ םידוהיה ינינעל דובכ רתיב םיסחייתמ הלא

 — ותבושתב ברה ךישממ — תוידוהיה תוליהקה רבדב .םיישפחה
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 "םימדקתמ" םהב ןיאש תומוקמב דוחייב ,ויצר עיבשמ בצמה ןבורב
 תאמ שקבמ אוה ,תוליהקה לש ןדיתעל רשא .תוימרופר תופיאש ילעב
 םינבר קרשו תוליהקה תא להנל םיישפחל תושרהל אל ,הלשממה
 תתל הלשממה תשקבתמ הבושת התואב .ךוניחה לע וחקפי םידרח
 שי .הרותה יקוח לע םירבועה ,םידוהיה הלא תא שינעהל תורשפא
 הדעוו תמקה ידי לע ,םיריעצ םינבר תכימס רבדב והשמ תושעל םג
 תיאשר אהת איה קרש ,הרות ילודג םינבר הנומשמ תבכרומ תינבר

 .םיריעצ םינברל הכימס ןתיל ,תיתלשממ תוכמס תלעבכ
 ריאמ ׳ר לש ויתושקבו ויתועצה לכל המיכסה אל ןבומכ הלשממה
 הברעתה אל הכורא הפוקת ךשמב .גשוה ושקובמ רקיע םלוא ש״א

 .םידוהיה ינינעב הלשממה
 תא יכ ףידעה אוהש קיסהל שי ש״א ריאמ ׳ר תבושת ךותמ
 םירוממ רתוי םייוצר םה יכ םירצונ םירומ ורוי םיינוליחה תועוצקמה

 .םייתד יתלב םידוהי
 סרגנוקה תוטלחהל רשקב ירגנוהה טנמלרפב חוכווח תעבש ןייוצי
 ,םהל ודגנתה םיסכודוטרואהש — טשפהדובב םייקתהש ידוהיה
 תדמעב תכמותה הרהצה — יאקוי ץירומ עדונה רפוסה עימשה
 קומינה תא םג עימשה אוה וירבד רתי ןיב ,םיסכודוטרואה־םיאריה
 םייח םניא רשא םידוהי םירומ ידיב ולפי הלא רפס יתב יכ — :חזה
 םידוהיה ןיא קדצבו םהיניע דעל ׳ד תארי ןיאו הרותה יקוח יפ לע

 .םיללכה רפסה יתבב םתוא םיצור םידרחה
 חתפתה (1859) ט״ירת תנשב םקוהש ראווגנואב ידוהיה רפס תיב
 תנשב ,ראוועואב הליהקה תבישימ לוקוטורפה .הליהקה ןוצר תעיבשל

 :עבוק ,1894 ינויב 18 ד״נרת
 ,הרות־דומלת תדעו ר״וי ,ןמהוש בקעי לש ותמיתחב העצה הארקוה"
 דחא םלוא תאצקה רשאל הליהקה תלהנה תא שקבמ אוה חבש

 רחא .(רפסה תיב) הרות־דומלתה ידימלתל ןתני וב רשא ,רפסה־תיבב
 ידי לע םיינוליח תועוצקמב תפסונ הלכשה ,םהידומיל קוח תא רמג

 ."ךמסומ הרומ
 :הטלחהה

 קוח תא ומילשה הרות־דומלת רפסה־תיבמ םידימלתה לכו ליאוה"
 תא ןיכמ הרות־דומלת רפסה־תיבו ליאוהו ,יממעה רפסה תיב ידומיל
 םידמעומהש ויתונקת יפל ,שרודה םינברל ןוירנימסל לבקתהל וידימלת
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 םינויצב ינוכיתה רפסה תיב לש תוכומנה תוקלחמה תא םג ומייסי
 םהיתועידי תא וביחרי הרות־דומלתה ידימלתש — יוצר — םיבוט
 הטילחמ הלהנהה .רפסה תיבב םתויהב דוע םיינוליחה תועוצקמב
 רמג ירחא ,םייתעש םוי לכ ודמלי הרות־דומלתה ידימלתש אופיא
 קר אוה רבדהש שגדוי ,םלפודמ הרומ לצא ,םיליגרה םידומילה
 רפסה תיבב םהידומיל קוח תא ומייס רבכש ,םידימלתה םתואב

 .יממעה
 .ןמהוש בקעי ידיל — לוקוטורפה קתעהכ — וז הטלחה רוסמל שי

 .יתוכלמה ךוניחה חקפמלו הרות־דומלתה תדעו ר״וי
 (:םותח)

 טרבלא רגרבניוו ןמרה ץטינייר
 הליהקה ר״וי הליהקה ריכזמ

 םירקוח .הפי חתפתהו םדקתה רפסה תיבש םידמל ונא וז הדועתמ
 התיה הרצק הפוקת ךות יכ וז הדועתמ דומלל םיצור םידחא
 ינש .ש״א םחנמ יברו ריאמ בר לש םריעב תידוהיה הליהקב הכפהמ
 ומחלו תירגנוהה היסכודוטרואה שארב ודמע ,ונבו בא ,הלא םינואג
 םהש ראווגנוא תליהק ךותב וליאו םינברל ראנימסב הפונת־תמחלמ
 םידמעומ רישכהל טלחוהש ךכ ידכ דע ןמזה חור רדח השארב ודמע
 ןיא וז העדל םלוא .הליהקה לש רפסה תיב ילתכ ךותב ראנימסל

 :רחש
 ידוהיה סרגנוקב ריצ היה ,הליהקה שאר ,רגרבניוו טרבלא רמ .א
 תא ובזע םיסכודוטרואה־םידרחה רשאכו טספהדובב םייקתהש
 אוה .סרגנוקה תא ובזעש םיריצה ןיב רגרבניו היה — סרגנוקה
 הירגנוה ינברש ,םינברל ראנימסל דגנתהו םימש ארי ידוהי היה

 .המרח תמחלמ ודגנ ולהינו וילע םרח וזירכה
 .הלמה ןבומ אולמב תיסכודוטרוא הליהק התיה ראווגנוא תליהק .ב
 ןוירנימסל ולבקתיש םידימלתה תא ןיכהל שי יכ רמאנ הטלחהב .ג
 ןיא ,רבודמ .םינברל ןוירנמיס הזיאב רמאנ אל םלוא — םינברל
 טספהדובב רשא םינברל ראנימסל הנווכהש תעדה לע תולעהל
 תרהט לע היהש ,ןילרבב ראנימסל אלא ,םרח וילע זרכוהש

 .שדוקה
 תא ומייס אלש םידימלת ולבקתנ טספהדובב םינברל ראנימסב .ד
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 תא ומילשה םהו ינוכיתה רפסה תיב לש תוכומנה תוקלחמה
 .רנימסב םהידומיל

 ,תיגולואיג הליהק המקוה ש״א םחנמ יבר לש וימי ףוסבש אוה ןוכנ
 .ןיטולחל הלטבתנ רבד לש ופוסבו הירבח רפסמב הלד התיה איה םלוא
 אולמב תיסקודוטרוא התיהש הליהקה תגהנה לע העפשה הל התיה אל

 .הז גשומ לש ותועמשמ
 שכרו םייללכה רפסה יתבב רקיב םידוהי םידימלת לש רכינ רפסמ
 ראווגנוא ידוהי ינבמ הרשע וחילצה (1886) ו״מרת תנשל דע .הלכשה
 ,האופרל "רוטקוד" ראתב תוכזל ,תונוש תואטיסרבינואב ודמלש

 .דכו הימיכ ,םיטפשמ
 ודמלש ,תותכ 4 לש יממע רפס תיב הקיזחה תידוהיה הליהקה
 תיסכודוטרוא חורב להנתה הז רפס תיב םלוא ,םידימלת תואמ הב

 .הרוהט
 ךורכ היה ריעב תונבלו םינבל יממע רפס תיב דוסיש ןבומ
 .ריעה ידיסח לש םתודגנתה לע רבגתהל השק היה .םילודג םיצמאמב
 רפסה תיב לש אמגודה הדמע היניע דגנלש הליהקה תגהנה םלוא
 תינכתבו םיימינפה וירדסב ןייטצהש גרובסרפ ריעבש ידוהיה יממעה
 רפס תיב דסייל הידיב הלעו וז תודגנתה לע הרבגתה — םידומילה

 .תונבלו םינבל יממע
 התיה ריעה רשאכ .הנידמה לש תימשרה הפשב ויה םידומילה
 יכ׳צ ןוטלשל הרבע ריעה רשאכו תירגנוהב ודמיל ,ירגנוה ןוטלש תחת
 םידומילה תינכת .תירגנוהב ודמיל תועוצקמ המכש ףא ,תיכ׳צב ודמיל
 רפס תיב לש תותכ 4־ל םייתלשממה רפסה יתב לש תינכתה התיה
 אל םידימלתהו םימש יארי ,םייתד םידוהי ויה םירומהש אלא ,יממע

 .תבשב ודמל
 חקפמה .יתלשממה חקפמה רושיאב הליהקה י״ע ונמתנ םירומה
 תאז תמועל .ומצע תעד לע הרומ תונמל יאשר היה אל יתלשממה
 ימוקמה חקפמה םא וליפא ,הרומ תונמל תיאשר התיה הליהקה
 םירקמה לכב .יזוחמה חקפמה עירכמ היה הלאכ םירקמב .ול דגנתה
 המלוש םירומח תרוכשמ .הליהקה לש התדמעב יזוחמה חקפמה דדיצ
 לש ילכלכה םבצמ .םייוסמ םוכס הפיסוה הליהקהו הלשממה י״ע
 תינוגרא הניחבמ םיכייש ויה הלא םירומ .בוט ,אופיא ,היה םירומה
 ידוהיה רפסה תיב להנמ ןהיכ בור יפ לע .יללכה םירומה ןוגראל
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 יארי ויח ,הלא םירומ .ריעב יללכה םירומה ןוגראה ר״וי ןגסכ
 ןיב .ריעב םירועש ידיגמו םילודג םימכח ידימלת המכ םהיניבו םימש

 לודג םכח דומלת ,ןמדירפ קזייא קחצי ׳ר היה םינושארה םירומה
 רחאל יגוגדפ ןותע םג איצוהש ,לבאג לאיחי בקעי ׳ר ;םירשימ דיגמו
 (הינבליסנרט) ןידראווסורגב ידוהיה רפסה תיב להנמל הנמתינ ןכמ
 ךנחמ היה אוה .תידרחה תודהיה לש ךוותה ידומעמ דחאכ םסרפתנו
 תיב להנמ .הליהקה ריכזמ עודי ןמז היהש ,ץינייר רמ ;ןוילע דסחב

 ,(ד״יה) ץיבורוה השמ רמ היח ,תונורחאה םינשה םישלשב רפסה
 תפוקתמ דוע הנידמב םיטעמה םינויצה דחא ,ןיוצמ גוגדפו רקי ידוהי
 ׳ר םג דמיל רפסה תיבב .םירומה תדוגא ר״וי םג שמיש אוה .לצרה
 ,םירשימ דיגמ ,םכח דימלת ,רועיש דיגמ ,ל״ז ןיילק ליוונז לאומש
 יבר ויתוברמ ותרות תא באשש הרות ץיברמ ,תוילגרמ קיפמ הפ
 המרה הבישיה תא להינ רשא "לאומש ראב" לעב ,גרבנזור לאומש
 תבישיב "רפוס טבש" לעב רפוס םנוב החמש יברו ,ףראדסנואב
 יליבש" ורפס תא איצוה ,דנלוולקב בר ,יבצ םייח יבר ,ונב .גרובסרפ
 ,םימיל ריעצ ודועב ףטקנש ןמלוו הרומה בוטל ורכזיי ."לאומש
 ,ובסש — ץינייר הרומה ;תולודגל דעונש םכח דימלתו ןיוצמ הרומ

 הרומה ,הרומ ךכ רחאו הליהקה ריכזמ הליחתב היה ונרכזהש יפכ
 .הדועתלו הרותל םידימלת תואמ וכניח הלא לכ .ןורבנייש

 דימת ןיוצו ההובג המר לע דמע ריעב ידוהיה יממעה רפסה תיב
 .תובורק םיתעל וב ורקבש ,םייתלשממה םיחקפמה ידי לע תבשל
 םידוהיה םידליה לש םכוניח תלאש תא רתפ אל רפסה תיב םלוא

 :תובס יתשמ ריעב
 ריעב םיידוהיה םידימלתה לכ תא ליכהלמ רצ היה רפסה תיב .1
 םייתלשממה םייממעה רפסה יתבב רקיב לודג קלחש אצי ךכו
 ךנחל ורכיב רשא םיבר םירוה .ריעב םירחא םייתדע וא
 הפוקתב דוחיב ,םהידלי תא וחלש ,תירגנוהה ןושלב םהידלי

 .ירגנוהה יתדעה רפסה תיבל ,תיקבולסיכשטה
 תיב .14 ליגב הלכו 6 ליגמ הלח רפסה יתבב םידליה רוקיב תבוח .2
 רפס תיב .10 ליג דע ,תותכ 4 ןב קר היה ידוהיה יממעה רפס
 חולשל ,אופיא ,וצלאנ םירוהה .ריעב דוע היה אל ידוהי ןוכית
 םידומילהש ,םייתלשממה רפסה יתבל הלעמו 10 ליגמ םהינב תא
 .םירהצה ירחא םגו םירהצה ינפל — תורמשמ יתשב ויה םהב
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 .תבש לוליחל ,תותבש יברעב ,רבדה םרג םירצקה ףרוחה ימיב
 ח״ת ,דנורגשיפ עשוהי םייח ׳ר ,הליהקה ריכזמ לש ותולדתשהב
 גשוה .תבש תלבק ינפל םידוהיה םידליה וררחוש ,םירועש דיגמו
 תביתכמ םידוהיה םידימלתה וררחושי םיגחבו תותבשב יכ םג
 ,וז הרוצב םידומילה תינכת הרדוס ללכב .רפסה תיבב םירועש
 הליהקה .םיגחבו תותבשב תותכב הביתכב ךרוצ היה אל טעמכש
 ,םידומילה ךשמהל ,ידוהי יחרזא רפס תיב םג םיקהל הננכית
 .םהב ךמת ריעה ברו םחכ לכב ךכל ודגנתה ריעה ידיסח םלוא
 םדוסיב תושעל וליכשה ראווגנוא ידוהיש רמול רשפא ללכ ךרדב
 לש ותומד בוציע לע הבוטל עיפשה הז יכ ידוהי יממע רפס תיב
 תיבל ןמאנ ראשנ ריעב ידוהיה רעונה בור .ריעב ידוהיה רעונה

 .תוישעמה תווצמלו תסנכה
 :םירומה .להנמכ ץיבורוה רומ רמ דמע יממעה רפסה תיב שארב
 יממעה רפס תיבב .רלסיט טופיל ,ןורבנש לאונמע ,השקימ ץטינייר
 הזור :תורומהו תלהנמכ ץיבורוה — לקס הנומרה ׳בגה :תונבל
 הקנראו ,ץיבומולש ,רפרודזייא הטרב ,ץטינייר־טקידנב הגלוא ,ןמלטמ

 .רגרבנייוו

 ייעב ירבעה ופטה תיב
 ידגנתמ .ריעב ירבעה יממעה רפסה תיב דסונ (1924) ד״פרת תנשב
 ,םיישפח םגו םידגנתמ ,םידיסח — ריעב ורסח אל הלאו — תונויצה
 יממעה רפסה תיבב המחלמב ודחאתה לבא ,ינשל דחא םימוד םניאש
 רפסה תיבל םהידלי תא ורסמש םירוהה לע םימויא ויה .ירבעה
 םורגי יממעה ירבעה רפסה תיבש הלשממל תונשלה םג ויה .ירבעה
 םירגנוהה יכ םידימלתמ ןקורתי ריעב יכשטה רפסה תיבש ךכל
 ידלי םג םאו םהלש םייתדעה רפסה יתב תא ופידעי םיסורהו
 םהידלי חולשל ופידעי אלא ,םייללכה רפס יתבב ורקבי אל םיידוהיה
 יללכה יממעה רפסה תיבב תותכ ורגסייש ירה — ירבעה רפסה תיבל
 יתב תחיתפמ ךכ־לכ בהלתה אל ןוטלשה .תיכשטה הפשב דמלמה

 אל םא .םיאתמ רבסה היה םינויצל םג םלוא .םיירבע רפס
 יתדעה יממעה רפס תיבל םידליה וחלשיי ,ירבע רפס תיבל ומיכסי
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 רחב ןוטלשה .תירגנוה ירבוד רפסמ תא םילידגמ םתא ךכו ,ירגנוהה
 תתל םהילעו תוקדוצ םינויצה תונעט יכ תעדל וחכונ םה ,וטועמב ערב
 ופסוותנ הנשב הנש ידמ .ירבע יממע רפס תיב חותפל יתלשממ ןוישר
 תיב ירעש לע וקפדש םידימלת יובר תמחמ רפסה תיבב םילספס

 .םילועמ הארוה תותכ הב ויהו ההובג המר לע דמע רפס תיב .רפסה
 דומיל ירפס רבחמ ,רעידיירג .י רמ ולהנמ דמע רפסה תיב שארב
 ,הבושח םינבר תחפשמל רצנ — רללימ םייח ןועמש רמ ןכו םיירבע
 אציש ׳ףוירפא" ןוחריב וספתנ וירמאמ םיבר) םימש יאריו ח״ת
 םחוכב ןיאש תעדל וחכונ ריעה ידיסח רשאכ ,ןמזה ךשמב .(ב״הראב
 םידמעומ המכש עודי .ומויק םע ומילשה םה רפסה תיבל קיזהל
 ופידעה ,יממע רפס תיב לש רמג תודועת גיצהל םיכירצ ויהש ,תונברל

 .ירבעה יממעה רפסה תיבב םיטסינרטסקאכ ןחבהל
 ךשמה תייעב תא הרתפ אל ירבעה יממעה רפסה תיב תמקה םג
 ןוכית רפס תיב תמקהב חרכה היה .תירבעב הארוהה ןושלב םידומילה
 םיינוכיתה םהידומיל קוח תא ךישמהל וצרש םידימלתה יכ .ריעב ירבע
 "תוברת" תירבעה היסנמגב םידומילה תא ךישמהל :הרירבה ינפב ודמע
 תוניחבב דומעלו ינרטסקא ןפואב דומלל וא ,שטאקנומ ריעב המקוהש

 .שטאקנומב תירבעה היסנמיגב
 שיש ריעב תינויצה העונתה ינקסעו םידימלתה ירוה ורמגו ונמינ
 ךכ־לכ ןתינ אל ןוישרה ."הנבי" םשב ריעב ןוכית רפס תיב םיקהל
 תירבע היסנמג תמקהב התאר שטאקנומב תירבעה היסנמגה .תולקב
 אל םיינוכית רפס יתב ינשש ששח העיבהו הב השק תורחתה הינש
 ומצע תא קיזחה שטאקנומב ןוכיתה רפסה תיב יכ ,דמעמ וקיזחי
 רשא ,לגוק םייח ר״ד ןמאנהו רוסמה הלהנמל תודוה קרו ,ישוקב
 הכימתל םיריבגה תותלד לע םש קפדו היברומלו היכ׳צל וילגר תתיכ
 וז תודגנתהל דוסי ,אופיא ,היה .ריעב היסנמגה תא םייקל אוה לוכי
 י״ע הרשוא היסנמגה תמקהו ,הנתנ המכסהה ,ורשוי םירודיהה םלוא

 .תונוטלשה
 ,גנוא רהנה תפש די לע םידממ בר שרגמ הדימעה ראווגנוא תיריע
 תרזעב ראופמ ןינב םקוה .היסנמגה לש הנכשמל ,יזכרמ םוקמב
 םג התשע ךכו המורת המירה היריעה םג .ריעה ינויצ ,םירוהה
 תודוה וגשוה תומורתה — המורתה תרטמ םלעהב יכ ףא ,הליהקה

 דצמ ןכו היריעה תצעומב םירבח ויהש םירוסמו םינמאנ םינויצל
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 חפשל םינמאנ ויחש הלאכו הליהקה תלהנהב םירבח ויהש םינויצ
 םג אלא ,תימעפ דח המורתל קר אל וגאד םה .התוברתו תירבעה
 הקספוה אל הכימתה ,הליהקה דצמו היריעה דצמ תיתנש הכימתל
 ךכל ועיגה םה יכ הליהקב ןוטלשל ועיגה ריעה ידיסחש ןמזב םג

 יתנשה םוכסה .הליהקה תצעומב םיינזאמה ויהש םינויצה תרזעב
 יממעה ירבעה רפסה תיב — ריעב םיירבעה רפס יתב תקזחהל םלוש
 הנוש הנויבצבו התוהמב התיה ,"הנבי" ,וז היסנמג .תירבעה היסנמגהו
 היה שטאקנומב היסנמגב .שטאקנומבש "תוברת" תירבעה היסנמגה ןמ
 וכייתשהש םידימלת הב ויה .הלמה ןבומ אולמב ינוליח־ינויצ ךוניחה
 היח "הנבי" ראווגנואב תירבעה חיסנמגב .תונויצבש םימרזה לכל
 ימואלה ינויצה םרזל רקיעב וכייתשה םידימלתהו .ימואל־יתד ךוניחה

 .יחרזמ יריעצ — ימואלה־יתדה ןכו ר״תיב
 :םירומה ויה תירבעה רפסה תיבב

 דימלת ,רללימ םייח ;דומיל ירפס רבחמ ,להנמ רגנידיירג קחצי
 חוח ׳בגה ;"ןוירפא" ןועברב תירבעב םיבר םירמאמ םסרפש םכח
 ׳ר תחפשמל סחיתה ,קהבומ םכח דימלת ,סיורק ןד רמ ;רפרודזייא

 .רגניז סדנהמה ,ש״א ריאמ ׳ר תחפשמלו סלגייפ דוד
 :םירומה ויה תירבעה היסנמגב

 קירנה ,ןמדירפ הרש ,גלישט יליל ׳בגה ,להנמ שקזפ שויאל רמ
 לארשי ׳ר ,רטפ הרמיא ,ןיילק שויאל ,ןיילק רודנא ר״ד ,גרבדלוג
 ,שוש ר״ד .ילקס הלב ,ץרבש ךירנה ,לודג םכח דימלת — דלפנזור

 .שנס לוס הלזיג ןמסטוג ר״ד
 ,ץראל ולעש וללה תויסנמגה ירגוב ,הנידמה םוק םע יכ ןייוצי
 דרשמב תובושח תודמע וספת ,תיתפרצבו תילגנאב םתטילש תאפמ

 .הארוההו ךוניחה הדשבו ,םירחאה הלשממה ידרשמב ,ילארשיה ץוחה
 ורדוסש תירבעה ירועשו ריעב םיירבעה רפס יתב תעפשהב
 ירועישב ורקיב ריעה יבשותמ םיבר — תיללכה תידוהיה היסולכואל
 םג .ריעב תוינויצה תודוגאה ןושלל תירבעה ןושלה התשענ ,הלא ברע
 יזכרמה ןוטלשה קינעה רשאכ ,1935 תנשב .ךכב בשחתה ןוטלשה
 רוטאנרבוגה ךרע ,תיטפרקה־היסורל החטבוהש הימונוטואה תא גארפב
 .תיטפרקה היסור יאנותעל תיגיגח הביסמ ראבארה ןיטנטסנוק רמ
 .הז ברעב ואשי הכרב ימואנ העברא יכ עבק תונותעה תקלחמ להנמ
 רמ גציי ידוחייה רוביצה םעטמ .ידוהיהו ירגנוהה ,יכשטה :יניטורה
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 "טעצ־א״ה שנב אישנה לש ונותע .תירבעב םואנ אשנש לגיפש הדוהי
 קופסב חז ירבע םואנ ומדיק "יניבמ ודיל" םיטרקומד־לאיצוסה ןותעו
 ןיא .תירבעב םג הכרב העמשנש הדבועה תא סנ לע ולעהו בר
 םידימלת הכותמ האיצוה "הנבי" ריעב תירבעה היסנמגהש קפס
 םג וז םכרדב וכישמה םהו — הלמה ןבומ אולמב םייתד־םיימואל

 .לארשיב
 ,דלפנזור רמ :וז היסנמגב וכניחש םיכנחמ המכ ריכזהל ונתבוחמ
 ריאמ ברה תחפשמל דכנו ןינ ,סוארק ןד רמ ;םימש ארי ח״ת ידוהי
 ,רגניז סדנהמ ,הלזיג ןמסטוג ר״ד ,שוש ר״ד ,ןורושי ר״ד ברה ;ש״א

 .ןיילק ר״ד ,ץרווש
 םימיב ריעה בר תמכסהב ,ריעב חתפנ ,1932 טסוגוא שדוח ףוסב
 ריעה תונבל דחוימ רפס תיב ,ד״יה אנהכ ךלמילא ףסוי ברה םהה
 תיב" לש ךוניחה תשר תושרל הדימעה הליהקה ."בקעי תיב" םשב
 תרבח לש הנמשו התלסמ ופתתשה החיתפב .דחוימ םלוא "בקעי
 תא תונייטצהב הרמג רשא — יועל ׳בגה הרומה .ריעב םישנה
 .החיתפה םואנ תא המאנ ,הניו ריעב בקעי תונבל תורומה ראנימס
 תחיתפל הנושאר הנשב רבכו םיעמושה לע זע םשר הריאשה המואנ
 תודימלת םושירמ האצותכ .תונב 200־מ רתוי וילא ומשרנ רפסה תיב
 תורומל ראנימסה לא דימ תונפל הליהקה הצלאנ הזכ בר רפסמב

 .הז רפס תיבל תפסונ הרומ ורגשיש הניוב "בקעי תיב"
 וב וליבקש ,ריעה תונבל ךרע בר יכוניח זכרמ הווה הז רפס תיב
 תא קיזחהל םיבר םיצמאמ העיקשה הליהקה .יתימא ידוהי ךוניח

 .הבר הכרב וב התארו הביצקתב הזה רפסה תיב
 ,הדיחיו תחא הרטמב ריעב חתפנ — בקעי תיב — הז רפס תיב
 זוכר םוקמ שמשיש — ירבעה רפס תיבל ידגנ לקשמכ שמשיש ידכ

 תירבעה ירועשב ורקבי אלש ,יתרוסמ תיבמ תונבלו תויתד תונבל
 .תוינויצה תועונתה תלהנהב ריעב ומיקתהש

 א״שחג - אשידק הרבחה
 ,םרב .(1664) ד״ית תנשב ,היסקנפ יפל ,ריעב הדסונ אשידק הרבח
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 תודוסיח תא חינה רשא ריעה לש ןושארה הבר ידי לע ועבקנ היתונקת
 .(12 ׳טעב וילע האר) .ןמזייר קידוב גייל הירא ברה ,הליהקל

 ןמזש טייזכייר הילדג ברה :ריעה ינבר תפוקתב ועבק הלא תונקת
 ברח ;(1812)־ב״עקת תנשב רטפנש דירפ הדוהי ברה ;עודי אל ותריטפ
 הבש ,ןפוא ריעב (1835)־ה״צקת תנשב רטפנש ריללעה־ףירח שריה יבצ
 שידראמ יכדרמ ברה ;ראווגנואב תונברה תא בזעש רחאל תונברב ןהכ
 ריעב תדחוימ הלועפ לע םושיר לכ אצמנ אל הליהקה סקנפב .ברניוו
 הרייעב הליהקה לש אשידק הרבחה סקנפב םלוא .הז דבכנ בר לש
 התיהו מ״ק 14־כ ראוועוא ריעמ תקחורמ התיהש — אנדערעס
 ,הילע השורפ התיה ריעה לש הבר תדוצמו ,ראווגנוא לילגל תכייש

 :םיאבה םירבדה הרבחה סקנפב ודי בתכ םצעב םימושר ואצמנ
 םייחב םצפחו יתעמשמל סירסהמ בשומ ריע לע יתאב יכ ןעי"
 תונקתהב יתוניב רשאכ ,ייחד ארקיו םיתמה םע דסח תושעל
 תושעל יכ םלעפו םליח רשיי ,ןאכ ונש תועובק תונקתו הפ םיראובמה
 ץורפל ילבמ ,םקדב קזחמו םיכסמ יננה תאזל ,םצפחו םנוק ןוצר
 םהילע ולבקיש תוכזבו ,םדא לכ ףוס הז יכ ,םינושאר ורדגש ,רדג
 םייקתיו הקוצו הרצ לכמ ולצניי שפנו בל לכב םידסח תלימג תוצמ
 ה״כ ׳ב םוי רבדמה יפ .לכ בורמ םייחב ורצניו חצנל תומה עלב
 ראווגנוא ק״קפוח ,בערניוו שידראמ יכדרמ ק״ה ק״פל ד״פקת י״במל

 .לילגהו
 רתי ןכו הלודג הרייעל ןכמ רחאל ךפהנש אנדערעס בושיה ,בגא
 ,ץיוועג ,עראי ,ןאירוהו אקנאוודאר ןוגכ ,ראווגנואל ביבסמ תורייעה
 ,ראווגנוא תליהקמ ודרפנ םה .תירמח הניחבממ םג וקזחתהו וחתפתה
 ושענו — ותמכסהבו ,וועל רזעלא ברה ,ראווגנוא לש הבר ימיב

 הירגנוה תנידמ לכב הדיחיה הליהקה טעמכ התיה ראווגנוא .תויאמצע
 .תושדחה תוליהק םע בירב האב אלש

 הבר י״ע השענ ,היתונקתבו אשידק הרבח הנבמב ידוסי יונש
 םתחה לש לודגה ודימלת ,רטאטשנזייא ריאמ יבר ריעה לש ישימחה
 אוה ."רפוס םתח״ה רחאל הירגנוה תודהי לש תיזכרמה תומדהו רפוס
 תועובק תושדח תונקת ועבקב הליהקל םישדח תודוסי ללכב חינה
 דסי ,תונקת הל עבקו ס״ש הרבחה תא דסיי .ודי בתכב ןתוא בתכש
 תמאו דסח השוע הרבח ,םייח ץע ,קדצ ילעופ :תואבה תורבחה תא
 ועבק רשא ,רועש־ידיגמ תורבחה לכל הנימ אוה .שפנ תבישמ תרבחו
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 יפל .סרפ לבקל תנמ לע אלש וללה תורבחה ירבחל םיעובק םירועש
 הניאו ןיטולחל תיאמצעל אשידק הרבח התיה ,תוינכפהמה ויתונקת

 .הליהקה תלהנהל הרושק

 תוחורש תוארל חכונ ריאמ יבר .תכל תקיחרמ הייאר וז התיה
 תובשנמ ןהו הירגנוהב ידוהיה בוחרל הינמרגמ תורדוח תושדח
 לע טלתשהל וסני הלא תוחוכש ססובמ ששח היה .תונוש תוליהקב
 וטלתשי ו״ח םא ,הערה ינפ תא םדקל ידכ .הנידמב תוליהקה ייח
 תגהנהב אשידק הרבחה ראשית ,הליהקה לע "םימדקתמ״ה םנמא

 .תרחא די הב עגת אלו םידרחה

 הרבחה יכ עבק אוה :ש״א ריאמ יבר לש םיפסונה וישודיחמ
 תרחוב הלהנהה (רבעבש יפכ 11 אלו) .רבח 21 תב הלהנה י״ע להנתת
 םה םירחבנה .ינש יאבגו ןושאר יאבג ,רבזג ,רידי ןגס ,ר״וי :הכותמ
 הלא םירבח השמח .רכשב ריכזמ הרבחל .רכש לבקל תנמ לע אלש

 .(םואידיזערפ) הרבחה תואישנ וא תמצמוצמה הלהנהה תא ווה

 לרוג י״ע רחבנ 1/3 ,םירבחה 2/3 ידי לע םירחבנ םירבחה 21
 תא .רבכ ורחבנש הלאל טרפ םירבחה תומש לכ תא וב םיפתשמש
 תיללכה הפיסאה י״ע הלהנהה לש 2/3 ורחבנש רחאל םיליפמ לרוגה

 .םירבחה לש

 .חספ דעומ לוחב ומייקתה תוריחבה .םייתנשל תחא התיה הריחבה

 .הרבחה ירבחל קרו ךא העבצה תוכז

 לש םירבח 4 תצלמה יפל קר הרבחל לבקתהל לוכי שדח רבח
 חרוא להנמו תווצמו הרות רמוש םדא קר רבחכ לבקתמ .הרבחה
 ךא תמייקתמ םישדח םירבח תלבק .אבס לארשי חורב יתד םייח
 ירחא המייקתהש ,ברעה תדועסב .רדא ׳זב הנשב תחא םעפ קרו
 ר״וי גיצה ,לודגה תסנכה תיבב התוא אשנש ריעה בר לש השרדה
 תא םושרל יאכז היה הרבחה רבח .םישדחה םירבחה תא הרבחה
 ויה וללה םיריעצה .דבלב ילמס היה םולשתה ,הרבחל םיריעצה וינב
 ךלה םא ויאושינ רחאל םא היהו .םיריעצ - ״םיצאלמ״ םיארקנ
 יתד םייח חרוא ותיבב להינו תווצמו הרות רמוש היהו ויתובא יכרדב
 ילמס םולשתב - הרבחל יטמוטוא ןפואב לבקתנ אבס לארשי חורב
 יתד םייח חרוא ותיבב להינ אלו ויתובא ךרדמ הטסש הרקמב .דבלב

 .הרבחב רבחכ םשרנ אלו וילע וחספ אבס לארשי חורב

 ,רותה יפל ,הרבחה ירבח 10 םיכירצ ויה הרבחה תונקת יפל
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 שיא ומוקמב דימעהל לוכי היה רבח .ריעבש היול לכב ףתתשהל
 םיכירצ ויה רותה יפל הרבחה ירבח 2 .תמה תא הווליש םימש ארי
 דימעהל םילוכי ויה חז הרקמב םג .תמה לע םיתמה רדחב רומשל
 ויה םיוולמהו םירמושה םרב ,תמה לע ורמשיש — םירחא םמוקמב

 לע .יתד םייח חרוא םילהנמה םימש יארי םידוהי תויהל םיכירצ
 ויה םהו םירבחה םוקמב םישנאה תא תרכוש התיה הרבחה בור יפ
 הרבחה הרכש םישנ לש הרימשל רשאכ ,"םידוהי הרימש" םיארקנ

 .הרימשל תויתד םישנ יתש הנובשח לע
 ,םילוח רוקיבל תחא הדעו ,הרבחב ומקוה תועובק תודעו יתש
 ןיבו הרבחה רבח היה הלוחה םא ןיב םילוח רקבל התיה הדיקפתמ
 ורקב םג םה .תלוכי ירסוחמל תופורתלו אפורל וגאד םה .אל םא

 .יללכה ינוריעה םילוחה תיבב ובכשש םידוהיה םילוחה לצא
 םיכרצנל תואוולה ןתמל הגאד איה .דסח תולימגל הדעו .הינש הדעו
 םיסכנמ ודריש הליהקה ישנאל רתס תונתמב הכמת ןכו תיבר אלל

 .םיינע םתסל ןכו הסנרפ רוקמ אלל וראשנו
 ,רדא ׳זב שורדל ריעה בר לע היה ,הליהקה בר לש תונברה בתכ יפל
 אשידק הרבחה .ריעב לודגה תסנכה תיבב ,אשידק הרבחה םעטמ
 ןיקתה וז הנקת .םיבוהז ב״י השרדה דעב ברל תתל הכירצ התיה
 ,הוצמה תדועסב ףתתשהל ברה לע היה ןכ .ש״א ריאמ ׳ר ןואגה
 הדועסב וירבד תא תאשל וילע .רדאב ׳ח םויל רוא הרבחה הכרעש
 הרבחל ולבקתנש םישדחה םירבחה תא ךרבל ךירצ היה דחוימבו וז
 ופתתשה הדועסב .הדועסה יפתתשמ ינפב דחא דחא םגיצמ ר״ויהו

 .רותה יפל ןיגוריסל הרבחה ירבח 50־70 דועו הלהנהה ירבח בור
 בר תובוחה רתי ןיב בותכ היה ריעה בר לבקש תונברה בתכב
 ףיסוי ,רדעה העור ףסאנו עוג םוי ,רדא שדוחל ׳ז םויב" .ריעה
 םילוח םירקבמה ,םידוגא הבהאב רשא ק״חה דובכל ,םידמחנ םירבד

 .המיקה הרבחהש תודעוה יתשל הנווכה ."םידסח םילמוגו
 ךותמ אצוהש תמ לכ ,ינוריעה תואירבה דרשמ םעטמ תונקת יפל
 ןורא ךותב חנוהש ץע ןורא .תונורא ינשב ואיצוהל םיכירצ ויה ריעה
 ןורא ךותב חנוה לזרבה ןורא — ישילש ןורא הפיסוה הרבחה ,לזרב

 .ריעה ינבר תונקת יפל — ץע
 רתויה לכל וא םויב וב תמה תא הרובקל איבהל הגאד הרבחה
 םיכירצ ויה תואירבה דרשמ תונקת יפל יכ םא .התימה םוי תרחמל



 לגיפש הדוהי ר״ד 224

 תא רצקל ךרד האצמ דימת הרבחה .םיפוצר םימי 3 תמ ןילהל
 ,ןמזייר דלונרא ר״ד ,ידוהי היהש ינוריעה אפורה םע םואיתב ,םימיה

 .ריעה לש ןושארה הבר לש ויצלח יאצוימ דחא
 יטסישפה ירגנוהה ןוטלשל הרזחוה ריעהש רחאל ערוה בצמה
 ינוריע אפורב ףלחוה ידוהיה ינוריעה אפורה .הניו תוררובמ האצותכ

 רוד אוה ףא ,ןמזייר לדנמ רמ אשידק הרבחה ריכזמ םרב ,ירצונ
 .ותא רדתסהל עדי ,ריעה לש ןושארה הבר לש ישיש

 הבורקה הביבסהמ םידוהי םג לארשי רבקל איבהל הגאד הרבחה
 .ינוריעה םילוחה תיבב וזפשואש

 תיזחה .הנושארה םלועה תמחלמ תעב הרבחה האלמ שודק בוח
 דע ועיגה םתורעתסהב םיסורה .ריעהמ מ״ק 80 לש קחרמב התיה
 תואבצה וחילצה הלא םירצימב .םיטפרקה ירהב קו׳זוא ירצימל
 ריעב .םיסורה תומדקתה תא בכעל הירגנוה־הירטסוא היכרנומה לש
 םהעב לרנגה לש ודוקפב הינשה הימראה לש ישארה הטמה םקוה
 תיבל ףסונ לודג יערא — יאבצ םילוח תיב ומיקה ובו ירומ לא
 תיב םקוה — יאבצה יעראה םילוחה תיב די לע .ינוריעה םילוחה
 תיבב וזפשוא רשא םילוחל רקיעבו ,המחלמה יללחל לודג תורבק
 שדקל החילצה הרבחה .וב ותמו ינוריעהו יעראה יאבצה םילוחה
 לארשי רבקל ואבוה םה .םיבר ויהש םידוהיה םיללחל תדחוימ הקלח
 ימשיטנא ןיצקב ףלחוה תורבקה תיב דקפמ ,םימיל .הרבחה י״ע
 הינסובמ הלאכ םיבר ויהו ,םימלסומה םיללחה םג יכ דקפ רשא
 תיזחל ואבוה רשא םייקרוטה םידודג המכו אבצב ותרשש הניבגוצרה
 םג ירהש םידוהיה לש תדחוימה הקלחב ורבקיי ,קו׳זוא ירצימ לש
 דקפמה .וז הדוקפ לטבל תויולדתשהה לכ וליעוה אל .םיימש םה
 ךותב םימלסומה יללח תא רובקל וצלאנ ךכו — וז ותדמעמ זז אל
 החילצה הבר תולדתשהב .הרבחה השדקש תדחוימה תידוהיה הקלחה

 לע .דוד ןגמ ןויצ ידי לע םידוהיה תורבק תא ןייצל אשידק הרבחה
 םיללח ןיב לידבהל היה רשפאו רהסה יצח ריוצ םימלסומה תובצמ

 .םימלסומה יללחל םידוהי
 .דחאכ םיגולואינלו םיסכודוטרואל ,תחא אשידק הרבח התיה ריעב

 העברא םיכירצ ויה תונקתה יפל יכ ,םידרחה ידיב התיה הלהנהה
 עבק רשאכ ש״א ריאמ ׳ר .םישדח םירבח תלבק לע ץילמהל םירבח
 הרות ירמוש שיא םייתאמ רשיא הרבחה לש תושדחה תונקתה תא
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 רבחכ יתד ידוהי קר ץלמוי יכ וגאד הלאו ,םידסיימה ןיב תווצמו
 .הרבחה

 ואיבה רתויה לכל .תורבקה תיבל םיחרפ ירז איבהל היה רוסא
 התצר אל יכ ,ךכמ ןיע המילעה הרבחה תלהנהו — םידדוב םיחרפ

 .ריעב םידוהיה לש ינוליחה קלחה םע םיסחיה תא דדחל
 הלעב ירוחאמ הרבקנ השאה .תחא הרושב םירבגו םישנ ורבק אל
 םייונפ תומוקמ לע רומשל וגאד הרבחה ישנא .ודי לע הרושב אלו

 .ש״א ריאמ ׳ר ןיקתה וז הנקת םג .תשאל לעבה ירוחאמ
 .הלודג תונדפקב ורמש ךכ לעו ,תבש ירמושל תודחוימ תורוש ויה
 ךיראתה תא תובצמה לע בותכל היה רוסא הרבחה תונקת יפל
 לבא תויניטל תויתואב רטפנה םש תא בותכל היה רתומ .ירצונה

 אל ןפואו םינפ םושב .םלועה תאירב יפל ,ידוהי היה הריטפה ךיראת
 ."רובעי לב" תניחבב היה הזו ירצונ ךיראת בותכל ושריה

 די לע אל לבא ,תורבקה תיבב תדחוימ הקלח התיה םידבאתמל
 .םידבאתמה תוחפשמ םע תמעתהל התצר אל הרבחה .רדגה

 הקלחב םירטפנה תא ורבק ,ריעב ערלוכה תפגמ הצרפ רשאכ
 תונוטלש תוארוה יפל תאז ושע .תורבקה תיבל ץוחמ תדחוימ
 תיב תא אשידק הרבחה הביחרה םיוסמ ןמז רחאל .ריעב תואירבה
 התלע וז הלועפש ןבומ .הכותב איה םג הללכנ וז הקלחו םייחה

 .לודג םוכסב הרבחל
 תואירבה תונוטלש תארוה יפל ,תדחוימ הקלח התיה תורבקה תיבב

 .תוקבדמ תולחממ םירטפנל ,תינוריעה
 .הנובשח לע הרבחה המיקהש ,"םילהא" השולש ויה תורבקה תיבב
 ריאמ יבר :ריעה ינבר הנורחאה םתחונמ תא ואצמ לודגה להואב
 לש הבר ש״א הדוהי יבר ,ושרויו ונב — ש״א םחנמ יבר ,ש״א
 לש ונבו ריעה לש הבר ש״א דוד יבר ,ש״א ריאמ ׳ר לש ונבו ץנרבוס
 .דלאוונירג ףסוי םהרבא יבר ,רמייהנמ יבצ םייח יבר ,ש״א םחנמ ׳ר
 ויבא רבק די לע הרובקל לבוה וועל רזעלא יבר ריעה בר ,רומאכ
 ואבוה ,תחא הרושב ,להואה די לע .להיוא ריעב וועל הימרי יבר
 ,ןמלטימ הדוהי לארשי ברה ,דירפ לארשי ברה :ריעה ינייד הרובקל
 ןמלז המלש ברה ,טענב באז ףלוו ברה ,ץיבוקשומ יבצ לאומש ברה
 אל ,רומאכ ,דירפצנג המלש יבר ,ד״בארה .דלפכייר ךורב ברה ,אדורב
 הקלחה ןיב לידבמה ליבשל ךומס רבקנ אלא ,וז םינייד תרושב רבקנ
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 רבדה .תורבקה תיב חטשל תוקבדמ תולחממ ותמש הלא ורבקנ הבש
 דצמ — ״ינרבקת המש יל יתירכ רשא רבקב״ ותאווצ יפל השענ
 יח לכל דעומ תיבל ינומידקה רשא ,ל״ז דירפצנג ףסוי ׳ר ה״ומ יבא
 רוכז יכנא ךא ,תמכ חכשנ רבקה םוקמ םאו — ב״עקת הנש םיעבשכ

 .םויצ רשאכ הליהקה ישנאו וינב ול ושעיו ."דוע ונרכזא
 להוא .סוארק — סילגייפ דוד ׳ר לש ורבק לע םקוה ינש להוא
 תיבל ר״ומדאח ,רעפייל היצרב ׳ר קידצה לש ורבק לע םקוה ישילש
 לעו אשידק הרבחה י״ע ,רומאכ ,ומקוה וללה םילהאה לכ .הנרובדאנ

 .איה הנובשח
 יגוח ךותמ רחביי הרבחה ר״ויש המכסה ןיעכ התיה
 םינינעב לפט ר״ויה .םידיסחה יגוחמ ןושארה יאבגהו םיזנכשאה
 ,םייתדה םינינעה לכב לפיט ןושארה יאבגה .םייביטרטסינימדא
 ,ןושארה יאבגה יכ ןיוצי .תודעוה לע חוקפו תורבקה תיב ,הרובק
 אל אוה .היולה לכב תישיא ףתתשמ היה ,סיללעג החמש השמ ׳ר

 .ללכהמ אצוי אלל תחא היולה וליפא ריסחה
 תיבב םג ולפט ,יללכה םילוחה תיבב ודבעש םידוהיה םיאפורה
 רשכ לכוא םג קפיס ידוהיה םילוחה תיב חבטמ .ידוהיה םילוחה
 םילוח .ינוריעה יללכה םילוחה תיבב וזפשואש ,םידוהיה םילוחל
 ורבעוה יללכה םילוחה תיבב רתוי םקיזחהל היה רשפא יאש ,םיינורכ
 םילוח תיב ורקיעב היה ,ידוהיה םילוחה תיב .ידוהיה םילוחה תיבל
 וללה תולועפה לכל ביצקתה .יללכה םילוחה תיבל לומ ןכשו ירטאירג

 .אשידק הרבחה לש הביצקתמ הסוכ
 היה ודיקפתמו ,דחוימ ביצקת דמעוה הרבחה לש ןושארה יאבגל
 דחוימ אפורל גאד םג אוה .ךרצנ הלוח לכ ליבשב תואופרל גואדל

 .ךרצנה הלוחב לפטיש החמומ —
 להנתהו אשידק הרבחה ידי לע םקוה הז דסומ םג :םינקז בשומ

 ידוהיה אפורה לש הלודגה ותמורתל תודוה םקוה אוה — הדי לע
 ריעב בוחר םג .ריעה לש דובכ חרזא ,ןימינב ןודנול ר״ד םסרופמה
 הלשממה .דסומה תמקה תא הרשפיא וז המורת .ומש לע ארקנ
 תרכינ הבצקהב םה ףא ופתתשה — ינוריעה ןוטלשהו תיזכרמה
 תיב ,רדח 50־מ הלעמל ליכה תומוק העברא ןב ןינבה .דסומה תמקהב
 ערתשה ןינבה .הירפסו האירק םלוא ,תואצרהל םלוא ,לודג תסנכ

 םילוחה תיב ירוחאמ הפי הרדש ךותב ךרעב םנוד 30 לש חטש לע
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 עיגה יתנשה וביצקתו יכ׳צ רתכ ןויליממ רתוי הלע ןינבה .ידוהיה
 לש ותקזחאל ותמורתב רזע דחא ןבדנ דוע .רתכ ןוילימ עברמ רתויל
 ריעב רקיבו ב״הראל רגיה רשא ,סיירפ רמ ,ריעה דילי אוהו דסומה
 תקזחאל שדוק ויה היתוריפש המורת םרת אוה .וירוה וראשנ הבש
 םקוהש דיחיה דסומה הז היה גרובשרפב םינקזה בשומ דבלמ .דסומה
 ראופמ דסומ .תינוכיתהו — תיחרזמה היקבולסבו תיטפרקה־היסורב
 הרבחה שארב .אנהכ ךלמילא ףסוי יבר לש ותנוהכ תפוקתב םקוה הז
 השמ ׳ר ןהכ ןושאר יאבגכ .ריעב עודי ד״וע ,שאראמ .א ר״ד דמע
 לעב ןעציוו לש הבר ןיטשרבליז היעשי יבר ןואגה ןתח ,סילעג החמש
 הרבחה לש ןושאר ריכזמ .םימעפ המכ והונרכזה רבכ ."ךלמל ישעמ"
 .ןושארה יאבגה ןיבל ריכזמה ןיב הברק לכ ןיא — סילעג רמ היה

 .ןמזייר לדנמ ׳ר שמיש ינש ריכזמכ
 ,ףתושמב אשידק הרבחה ידי לע םקוה הז דסומ םג :יוחמת תיב
 3 ןב לודג תיב היה הז דסומל .ריעב תוידוהיה םישנה תדוגא םע
 ןינבהו היריעה ידי לע הנתמב ןתינ שרגמה .ריעה לש הרובטב תומוק
 ירדח ,םיחבטמה ׳א המוקב .תודסומו םידיחי לש םהיתומורתב םקוה
 תובישיל םלוא .תומוקמ 200־150 ליכהש ,לודג לכוא םלוא ,תוריש
 הרבחה ידרשמ ויה ׳גו ׳ב המוקב .דסומה תלהנהל דרשמ ירדחו
 לכ לביק יוחמתה תיבב .ריעב תוידוהיה םישנה תדוגא ידרשמו אשידק
 ןכו םילוח לש תוחפשמ המכל .ףסכ ןיא םניח םירהצ תחורא ןיפכיד
 תוחוראה תא חולשל הרבחה הגאד ןהיסכנמ ודריש תונוגה תוחפשמל

 ושמיש תושיגמכ ,תוניזמו תומיעט ,תובוט ויה תוחוראה .התיבה
 ,הגאד תוידוהיה םישנה תדוגא .רותה יפל םישנה תדוגא תורבח
 תוריעצה תדוגא הגאד רקובה תחוראל .םירהצה תחוראל קר ,רומאכ
 רקבב 6.30 העשב יוחמתה תיבל סנכנ ןיפכיד לכ .ריעבש תוידוהיה
 םיבר .והשלכ םולשת לכ אלל המיעטו הבוט רקוב תחורא לביקו
 תסנכהמ ונהנ ,ריעב םיהובגה רפסה יתב ידימלתו הבישיה ירוחבמ

 .םמויק תגאד לע הבר הדמב הלקהש ,וז םיחרוא
 ופואב ,אשידק הרבחה ףותשב ,רומאכ ,ריעב ולהנתה הלא תודסומ
 הלא תודסומ .התלהנהו הליהקה םע רשק לכ אלל ,יאמצע ,ימונוטוא
 ואיבה תילאיצוסה הרזעה חטשב תורוצנו תולודג ולעפו ושע רשא
 יביצקת לש ירקיעה לועב האשנ אשידק הרבח .ריעה ידוהיל הכרב

 .םידיחי תומורתו רבח־סממ הרזענ איה ןבומכ ,הלא תודסומ
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 איה .תורבקה תיב תא ידימת ןפואב ביחרהל הגאד אשידק הרבח
 ישנא ודחפ דחוימב .תיעקרק הברזר התושרל ודמעי דימתש הגאד
 המ ןמז דועבש העידוה ימוקמה — ינוריעה ןוטלשה רשאכ ,הרבחה

 ריעב ירצונה תורבקה תיבו תויה ,ינוריע יללכ תורבק תיב םקוי
 אלש ססובמ ששח היהו החתפתה ריעה םג .אלמ אוה יכ רגסי םייקה
 הרבחה תא וחירכי אלא ,בחרתהל ידוהיה תורבקה תיבל רתוי ונתי
 לבוקמ הזש יפכ ,יללכזל תורבקה תיבב ,םידוהיל תדחוימ הקלח לבקל

 .תורחא תולודג םירע המכב
 תא אלמ ףסכב התנקו הרבחה הזרדזה הערה ינפ תא םדקל ידכ
 ,םיירצונה םהילעב תאמ ,םייקה תורבקה תיבל ביבסמ ויהש תודשה
 תודש לש םיריחמה תא ולעהו וז תונמדזה ולצינ תודשה ילעבש ןבומ
 התנק — ךכב הדמע הרבחה םרב .ילאירה םכרעל רבעמו לעמ הלא
 ךכו םייקה תורבקה תיבל םתוא החפיסו םתוא הרדג ,תודשה תא
 חטשה לכ תא רודגל אל הליכשה אשידק הרבחה .בחרתהו חטשה לדג
 ,הרבחה םש לע ןיעקרקמה םושיר תכשלב עקרקה םושירב הקפתסהו

 לע לוק ומיריש ,םיימשיטנאה לש "אשיב אניע" ררועל אלש ידכ
 .םירצונ לש תודש לע םידוהיה תוטלתשה

 רמ — הרבחה ריכזמ י״ע בתכה לע ולעוה אשידק הרבח תורוק
 ימי ואב םרטב סופדל דיה בתכ תא רוסמל קיפסה אלש ןמזייר לדנמ
 היהש ירצונה ינוריעה אפורל ןמזייר רמ י״ע רסמנ דיה בתכ .הערה
 תודילה םושיר דרשמב דיה בתכ לע רמש הלה .ילרבילו ןמאנ שיא
 הלע .ריעל רזחש ידוהיל אפורה םריזחה המחלמה רחאל .תוריטפהו
 תוצמאתה רחאל — ,ןמזייר לדנמ ׳ר לש ונב ,ןמזייר והילא רמ ידיב
 תא גישהל ,טספהדובל העיסנו ,תוטעמ אל תויפסכ תואצוהו הבר
 תנשמ םירטפנה לכ לש תומש לכ תא ליכמה אשידק הרבחה סקנפ
 האושה תנש ,ד״שת תנש — וב םושירה לש ןורחאה ןמזל דעו ב״יקת

 .ראווגנוא לש
 ?סקנפה םויק לע ,ןג־תמר בשות תעכ ,ןמזייר והילא ׳רל עדונ ךיא
 ,יכ׳צ לייחכ ראווגנוא ריעל עיגה אוה רשאכ 1945 תנשב :ורופיס הנה
 ירצונ — שרוזדנה ר״ד זוחמהו ריעה אפור םע שגפהל וילעש ול רמאנ
 לצא רקיב והילא .ירעוהה שוביכה םע ,1939 תנשב ריעל עיגהש —
 ריכהל יתבטיה ךיבא תא :ןלהלד רופיסה תא ול רסמ אוהו אפורה
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 םותחאש ,ילא דימת אב אוה .אשידק הרבחה ריכזמכ ןהיכ אוה יכ
 .ורטפנש םידוהיה לש הרובקה תונוישר לע

 אוה הביבסהו ריעה ידוהי רתי םע וטיגל ךיבא סנכוהש םרט
 ,סקנפה תא יתדקפה .הרימשל סקנפה תא ידיל רסמו ילצא רקיב
 יתשקבו ,םיבשותה םושיר דרשמב ,ידרשמב ותוא קיזחהל יתארי יכ
 קר אוהש ,סקנפה תא רומשיש םיבשותה םושיר תכשל להנמ תאמ
 רחאל ,רהוסה תיבב הנורחאה םעפב ךיבא תא יתיאר .ונידיב דקפומ
 לש אובחמה םוקמ תא רוסמיש םישק םייוניעב ותוא וניעו והוכהש
 ישימשת .תורבקה תיבב םתוא ורבקש ,ףסכ לש השודקה ישימשת

 שיאש םבשחב ,דחא הלילב תורבקה תיבב ורבקנ םנמא השודקה
 התאר םוקמ תברקב הרגש תחא הינעוצ .ךכב שיגרמו האור וניא
 לע הנישלה איהו — היול שיש ילבמ ,תורבקה תיבב העונת שיש
 לבא הריקחל ךיבא תא וחקל םה ,הלועפל דימ סנכנש תשלובל ךכ
 עבקאש יל וארק .רבד הליג אלו ,םישקה םייונעה לכב דמע אוה
 ןותנ ותוא יתאצמ זאו ,תיאופר הניחבמ הריקחב ךישמהל רשפא םא

 .הארונ הרוצב
 ונאצמ .השודקה ישימשת לכ תא האצמ ,הינעוצה תרזעב ,תשלובה
 רקוחה תאמ יתלבקש םיכמסמ תרזעב — אפורה ירבדל ןיכומיס
 םהבו ,ב״הראמ ףלודנר .ל םהארב .פורפ ,תירגנוהה האושה לש עדונה
 שארל םיעידומ םה םהבש ,ריעב תירגנוהה תשלובה לש לכיטרפ םג
 םידוהיה השודקה ישימשת לכ תא ואצמ יכ זוחמה לע הנוממלו ריעה

 .ידוהיה ןימלעה תיבב
 םלוא ,סקנפב ןינעתהו םיבשותה םשרימ להנמל שגנ ןמזייר רמ
 תרמוא העומש .סקנפה לע רבד דיגהל עדי אל היה שדחש ,הלה
 רתי םע סקנפה תא םש ,הידוהי השא אשנש גירדנה םשב ירצונש
 םשב ידוהי ותוא אצמ ,ץיוועגמ ברה לש תסנכה תיבב שדוק ירפס
 ינפל .וילע רמשו ותוא חקל אוה .סקנפה לש וכרע תא עדיש ,רנורב
 רנורב רמל .טשפהדובל חרבוי סקנפהש גאד אוה ראווגנואב ותריטפ
 אצמנ ימ לצא עדיש ,ןג־תמר שיא ,שטיבוקרמ רמ םשב ץראב חא

 .רפסה תא איבה םשמו טשפהדובל עסנ ןמזייר רמ ,טשפהדובב רפסה
 יפל טשפהדובל הרזחב חלשנ דחא קתוע ,םיקתעה המכ ונממ ושע

 .טשפהדובב רפסה קיזחמל ןמזיר רמ לש ותחטבה
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 ד״שת תנשל דעו ב״יקת תנשמ תוריטפה לכ םימושר הז סקנפב
(1944). 

 רשקב םינינעמ םירבד המכ ןייצל יאדכו ידיל רסמנ דחא קתוע
 .וב ןויע ךות םהב יתלקתנש ,סקנפב םימושירל

 קלוחמ רוזיאו רוזיא לכ .םירוזיא 4־ל קלוחמ ןימלעה תיב סקנפ
 לצא — םירטפנה לש םירבקה םיניוצמ הרושו הרוש לכב .תורושל
 םאה םש םג םימעפל — ויבא םש — ומש ןיוצמ רטפנו רטפנ לכ
 המכ םימושר סקנפב .הנשהו שדוחה ,הריטפה םוי ,וירוגמ םוקמ —
 הרוסמהו תניוצמה ותדובע לע דומעל רשפא םהמש ,םידחוימ םירבד
 .ד״יה ןמזייר ךלמילא םחנמ ׳ר אשידק הרבחה ריכזמ לש הנמאנהו

 לשמל .הבצמ ילב — מ״ב — םשר אוה הבצמ בצוה אלש רבק לע
 סחנפ ׳ר ייב ןיכעק .םש ילב — תרטפנ םיארוק 44 הרוש לש דומעב
 .םירחא םיטרפ ויה אל הארנכ .(והילא סחנפ ׳ר תא תלשבמ) והילא
 קוזוא רצימ לע ברקב תיזחב ולפנש םילייח תומש ליכמ 113 דומע
 לש ןימלעה תיבב ורבקנו ראווגנואל םיכומסה םיטפרקה ירהב —
 תנשב רקיעבו (1914)־ד״ערת תנשב ברקב ולפנ הלא םילייח .ריעה
 םג הלאה םילייחה ןיב .הנושארה םלועה תמחלמ תונש (1915) ה״ערת
 .הירגנוהב תונוש םירעמו גארפ ,ןעיוו ,גרבמל ,גרבנרינמ ואבש הלאכ

 םירבקה םיאצמנ ,6 הרושב ,3 רוזיאב יכ ונא םיארוק 114 דומעב
 םהיתובצמו יללכה יאבצה תורבקה תיבב המחלמב ורבקנש םילייח לש
 ךושכ .תידוהיה תדה לע הנמנ היה לייחהש ןייצל דוד־ןגמב ונמוס
 יאבצה תורבקה תיבמ םיללחה תא אשידק הרבחה האיצוה תוברקה
 :ןמוסמ ינשה רבקה .ידוהיה תורבקה תיבל םתוא הריבעהו יללכה
 אוה .("רהנב עבטש לייח) "טאדלוס רענעקנורטרע — רציפש ןמלק״
 ."טרימהסקע" םשה תחת סקנפב ןמוסמו םילייחה ירבק ןיב אצמנ

 ולפנש םיסור םילייח ,16 רפסמ דע 1 הרושב ,16 הקלח :216 דומעב
 ,27 דע 1 הרוש ,17 הקלח 217 דומעב םג ךכו הינשה םלוע תמחלמב

 .ראווגנוא ריעב ידוהיה ןימלעה תיבב ורבקנש םיסור
 דודש לפנש לייח ,ןושארה רבקב ,1 הרושב ,60 הקלח :260 דומעב
 רוחבה :ומש .ראווגנוא ריעל וסנכנ םירגנוהה רשאכ ,1939 תנשב
 רדא ו״כ ,דאמרינמ טאדלוס רענעלאפעג ,האלו יניס ןב ,טאר ףלוו
 עטרימה סקע קאלופ דוד ,ןיילק רוטרא :םירבק ינש וירחא .ט״צרת
 רגניז ךורב :הינשה םלועה תמחלמב ולפנש םילייח 7־6־5 .ןעטאדלוס
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 יאוודנעל הנוי ןב ןושמש ,ג״שת ןושח ב״י טסעפהדובמ לטיגו דוד ןב
 לאומש ריאמ ןב רבעוו ונרע ,ג״שת תבט ח״כ טסעפ לטיג םירמ ןב

 .ד״שת תבט ׳ו געסרעגאלאזמ הקברו
 ,יללכה יאבצה תורבקה תיבמ םהירבקמ ואצוה וללה םילייחה לכ
 תורבק תיבב .םינחתותה ליח ןכש םשש תבכרה תנחת די לע היהש
 רומאכו הנושארה םלועה תמחלמב םילייח 7000־כ ורבקנ הז יאבצ
 ,ידוהיה תורבקה תיבל ,ח״פרת תנשב ,ורבעוה םידוהיה םילייחה
 ,דחוימ יונימ לביקש ןמזייר ךלמילא םחנמ ׳ר לש ץרמנה םלופיטב

 .םינחתותה הנחמב אשידק הרבחה לש יאבצה ברכ ,הליהקה תרזעב
 .ידוהי רבק לכ ןומיסל גאד אוה

 רקיעב ,רטפנה לש עוצקמה תא ךלמילא םחנמ ׳ר םשר ,םימעפל
 שיילפ :ףסונ יוהיזב ךרוצ היהו המוד םשב םיתמ ינש ויה רשאכ
 לצא .רעלסקערד ,רעריציפאט רעטסיש ,רעבראג ,רעדיינש ,רעקעה —
 ,לקנערפ אזור ,תרחא לצא .תלשבמ — ״ןיכעק״ םושר תחא השא
 ס׳צאר ,קחצי יולה השמ ׳ר תב רתסא וא .ןיכעק אנעקנורטרעע :בותכ
 לייח) דעוונאה — ןנאמטלא ףסוי ברה :רמאנ רחא םושירב .רעטסעווש
 .תירגנוה־תירטסואה היכרנומל ףתושמה לייחה ןמ לידבהל ,(ירגנוה

 וא ,ןמכייר היעשי ׳ר ייב דאמ טסנעיד םושר 17 הרוש 70 דומעב
 ׳ר לצא (התמ הארנכ הזמו שאמ התווכנ) עטירבעגבא דאמ טסנעיד

 .העודי אל — ןמכייר ׳ייעש
 הליחתמ ,27 הרושב ,3 רוזיאב :םיקיודמו םיאלמ םיטרפ סקנפב
 ילב ("תלערומ תלשבמ") ןיכעק עטעטפיגרעפ .1 :םושירב הרושה
 םושר 6 רבק .מ״ב (םיחרוא) עטיחרוא .2 .(הבצמ ילב) מ״בו ךיראת
 ־ ינארבאדמ הרענ) ינארבאדמ לעדיימ ןייא 8 רבק .עמורק־עמיטש
 ןופ טסאג א) דלפעטרבמ חרוא .1 :םיארוק 28 הרושב .(הרייע םש
 רווע — דלעפטראבמ רעדנילב ,רעגרעבדלאג ןועמש .2 (דלעפטראב

 .דלעפטראבמ
 — ייווצ אגרש ׳ר תב םירמ טוקשומ :2־1 רבק 24 הרושב

 .ד״לרת לולא ח״כ רעדניק ענעגאלשרע"
 .םידלי ירבק 5 דע 1־מ 3 הרוש

 .םירבק רעדניק עטנאקעבנוא 21 דע 1־מ 31 הרוש
 רעגרעבנירג ןועמש ח :םידלי ירבק ןיב ,דחא רבק םושר 104 דומעב

 .ז״כרת דומת א״י ,בוד ׳ר
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 ,רמולכ .1944 לירפאל 20 דע סקנפה תא להינ ןמזייר לאדנעמ ׳ר
 — הרימשל סקנפה תא רסמ אוה זאו ד״שת רייא שדוח עצמא דע

 רבכ ,וטיגב הארנכ ,רייא שדוחבו ליאוה .סקנפה רעשב בתוכ אוה ךכ
 .םימושיר וב תושעלו סקנפב קיזחהל לוכי היה אל

 ןיגלאב םייח ןב לואש ׳ר ,17 רבק :םיארוק 92 הרוש 286 דומעב
 ינש ופסונ רפסה ףוסב .ב״ישת טבש ד״י דנאלסור — דארגנינעל ןופ
 וז ?הלא םימושיר םשר ימ .םימושיר דוע םע יניטל בתכב םידומע

 .ןורתפ הל ואצמ אל תוריקחהו תושירדה תורמלש המולעת
 :םוקמב ונורקיבב תוארל ונחכונש יפכ — םויכ ןימלעה תיבב בצמה
 היהש יפכ אלו ,ריעה לש רחא דצמ איה ןימלעה תיבל הסינכה
 תוככס ןנשי ןימלעה תיב תברקב .הלית לע הליהקה דועב גוהנ
 לכמ עמשנ םיעונמ לש לודג שערו ,תורבקה תיב תא תובבוסה תובר

 .רבדה רשפ ונל עדונ ןכמ רחאל קר .םידדצה
 םיררוגתמ ריעבש ררבתמ .ןיקת בצמב איה ןימלעה תיבל הסינכה
 םידוהיל ןיא .םידוהי לש רכינ רפסמ םהיניבו םיסור 100,000 םויכ
 רחאל ריעב וראשנש םיימוקמה םידוהיה ץמוק םע רשק לכ הלא
 םג םלוא .תוברועמ תוחפשמ 30־כ הלאמ ,תוחפשמ 50־כ — האושה
 יתמ .לארשי רבקל ואובי םהיתמש ךכ־לע םידמוע הלאה םידוהיה
 הסינכל דאמ תוכומסה תוקלחב םירבקנ הלאה תויסורה תוחפשמה
 תונומת שי .יסור — קילריצ בתכב תובותכ תובצמה .ןימלעה תיב לש
 רפע הלגי ימ :וניניעב תועמדו ונבלב ונבשח .תובצמה לע םילספ ןכו
 ימיב .שחרתמה תא ואריו :ראווגנואב אשידק הרבחה ישנא יניעמ
 תויזעול תויתוא הנייהתש תעדה לע תולעהל היה רשפא יא םתנוהכ

 .םילספו תונומת אלש יאדוובו הבצמה לע
 הלודגה הבוזעה תא םיאור ןימלעה תיב ךותל םיסנכנ רשאכ
 תורבקה תיב חטש תא הסכמ רדרדו ץוק .וב תררושה הארונהו
 ומירחה ןימלעה תיב תיצחמ תא .םדא הבוגמ הלעמל אוהו ןשיה
 קזחה םיעונמה שער רשפ והז .הישעת ינבמו םיכסומ וב ומיקהו
 תוחפ תובצמה ,תאז תורמל .ןימלעה תיבל ונברקתה רשאכ ונעמשש
 וז הרושב .םימילש יתבסו יבס ירבק תא יתאצמ .תומילש רתוי וא
 .םימכח ידימלת םלוכ — ריעה יבשותבש םיבושחה ורבקנ יבס לש
 .הלעב תולגרמל חשא השא .םהיתושנ ורבקנ הרושב םהיתולגרמל
 תחא הבצמ קר .םישנ לש הירוחאמ הרושו םירבג לש תחא הרוש
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 עודי םכח דימלת ,רמיווש םולש ׳ר לש ותבצמ — חרובש התיה
 .ריעה ידוהי לע הדריש תונערופה ימיב רטפנ אוה .םימש אריו ריעב

 רשפא־יאש יאדול בורק .תוחבושמה ןמ חתיה אל הארנכ ולש הבצמה
 ,ראשה ןיב ,ורבקנ וז הרושב .רתוי הבוט ןבא גישהל וז הפוקתב היה
 לארשי ׳ר ;ךורע ןחלש רוציק לעב יאצאצמ ,דירפצנאג רעב השמ ׳ר
 רבחמה לש ובס ,הליהקה לש ישארה חיגשמה — טרפלאה בקעי
 לש םינובהו םידסיימה ןיב היהש ימ — ץיבוקשומ לאומש ףסוי ח
 ׳ר ,ריעה ץ״מוד דלפכייר ךורב ׳ר ןב דלעפכייר ףסוי ׳ר ,"זיולק״ה
 ,סייוו יכדרמ םהרבא ׳ר ,קרטש םחנמ םייח ׳ר ,קראטש דוד םהרבא
 והימרי ח ,ןיילק לאומש ׳ר ,רשיפ קחצי ח ,שילאק ףסוי לארשי ׳ר
 םידיסח םלוכ .רצלז חנ ׳ר ,ןיילק קחצי םהרבא ׳ר ,ץטיבוקשרה

 .ריעב "זיולקה" יללפתמ
 ןסינ ו״כב רטפנש ל״צז רעפייל יצרעב ׳ר קידצה ברה לש ורבק םע
 .זיולקה ישנאמ םידיסח קר ורבקנ הבש השדח הרוש הליחתמ ,ג״פרת
 להואה ךותב ,ומוקמב אצמנש ,סילגייפ דוד ח קידצה לש "להוא״ב
 ףדור היה אוה .סילגייפ דוד ׳ר יאצאצמ זיורק לארשי ריאמ ׳ר רובק
 .ריעה ישנא לכ לע דבוכמ היה .םימש אריו םכח דימלת ,דסחו הקדצ
 םהל היהיש ריעה יכרצנל ףסכ ףוסאל וילגר תתכ עובשה תומי לכ
 הדוהי לאיתוקי ברה לש ורבק אצמנ "להוא״ה י״ע .תבשל ןיכהל
 יבר ."םשובה תגורע" לעב — טסוח לש הבר ,השמ ׳ר ןב ,דלאוונירג
 םש .ראווגנואל הכומסה עראי הרייעה לש הבר היה הדוהי לאיתוקי
 ריעב ץ״מוד היהש ימ ,ריעה דילי איילב ריאמ ברה לש ורבק םג
 םואבנזור עקלעמש לאומש ברה לש ונתח היה .הבישיב רועש דיגמו

 .ןוידראווניילק לש הבר
 ןחלש רוציק" לעב ,דירפצנאג המלש ח לש הבצמה תא ונאצמ
 ברהל טרפ — ראווגנוא ינבר לכ םינומט ובש לודגה להואב .״ךורע
 רגסמ לע רוגס היה ןכלו ונרוקיב תעשב םיצופיש ושע ,וועל רזעלא ׳ר

 .וילא סנכהל ונלוכי אלו
 דדובמ "להא" ונאצמ ,ןימי דצב ,ןימלעה תיב לש הסינכל ךומס
 רשפא לבא ,רוגס היה "להא״ה לש םיגרוסה רעש .םירבקה רתימ
 רקוחו רפוסה .םיקלח השולשב הבצמה תא ונמלצו — םלצל היה
 להואב ןומטה תא דימ ההיז ,יספלא קחצי ר״ד ,עדונה תודיסחה
 בייל השמ ׳ר לש ורבק והז יב עבקו ול ונארהש םימולצה יפל —
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 לעבו .שטאקנומ לש הבר ,אריפש יבצ יבר לש ויחא — בוזירטסמ
 תא ובזע רשאכ יכ תואדווב םירמוא ראווגנוא ישנא ."הבושת יכרד"
 םש ותוא ורבק יתמ .להואו רבק לכ םש היח אל 1946 תנשב ריעה
 לכ ןיא םרב .עובקל השק שטאקנוממ ויתומצע תא וריבעה יתמו
 ׳ר רובק היה ראווגנוא ינבר לש להואה די לע .ורבק אוה הזש קפס
 ׳רל דכנו ןינ — הרופ רפוסו ריעה לש ב״וש ,דלאוונירג לישנא רשא

 ךותב אצמנ ורבק םגש ךכ להואה תא וביחרה ,םימיל .ש״א ריאמ
 ר״הומ :ריעה ינייד םינומט המילש הרושב להואה די לע .להואה
 הבצמו רבק אצמנ ול ךומס ,שטיבוקשומ ריאמ ׳ר ןב ןייד לאומש
 ונעדי אל) .ראווגנוא ק״דבא בקעי ר״הומב הדוהי ברה הילע םושרו
 .(ראווגנוא תונברב הז םשב בר ונאצמ אל יכ ,הזה ברה תא תוהזל
 — דלפכייר ךורב ברה ,טענב ןושרג ברה ,אדורב ןמלז המלש ברה
 ש״א םייח ׳ר — ריאמ ׳ר ןואגה לש ונב םג ןמטנ להואה י״ע .דועו
 טרפ — רתויב חנזומ ןימלעה תיב ,רומאכ .םינש ח״י ןבכ רטפנש
 ,הב תלפטמ הירצונ השאש ,ןימלעה תיבל הסינכבש הנטק הקלחל
 הלא .ריעב םירגש םייסורה םידוהיה םירובק וזה קלחב ,רומאכ ,יכ
 ,ךכ־םשל דחוימ ןפואב ועסנ ריעה ינבמ םיברו ,ןימלעה תיבב ורקבש

 .קומע באכו ןואכיד תשגרהב ןימלעה תיב תאו ריעה תא ובזע
 ןימלעה תיבב לפטל ושקבו ריעה תלהנה םע םירבדב ואב םירקבמה
 ומייקי םג םא עדוי ימ םרב ,הנתנ החטבהה — יוארכ וקיזחהלו

 .התוא
 תוררוב רואל ,ורבע רשאכש ןייצל דוע שי ןימלעה תיב םע רשקב
 ראווגנוא םג הרבע ,ירגנוה ןוטלשל תיטפרקה־היסורב םירע המכ ,הניו
 םימה ירגאמו םימרכה ,ריעה לש הפועתה־הדש לבא .ירגנוה ןוטלשל
 בוחר דצמ ,ירצונה תורבקה תיב םג .יכ׳צה ןוטלשה ידיב וראשנ
 םידוהיה .יכ׳צה ןוטלשה ידיב וראשנ ידוהיה תורבקה תיבו — ינעצרב
 ירגנוהה ןוטלשה דצמ דחוימ ןוישרב קר תורבקה תיבל עיגהל ולכי
 ידיב היהש ריעה תא בוזעל הצר רשא ידוהיה רעונה .יכ׳צה ןוטלשהו
 םירקמה תא לצינ ,הלמה ןבומ אולמב ימשיטנאה ,ירגנוהה ןוטלשה
 ירגנוהה "ןדעה ןג״מ טלמהל ידכ — תורבקה תיבל תמה תיולה לש
 המואמב דשח אל הנושארב ירגנוהה ןוטלשה .היקבולסוכ׳צל רובעלו

 .הבידנ דיב רבעמ תונוישר קליחו
 תא ומש םהבש תודוזמב תמה תיולהל עיפוה ידוהיה רעונה
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 ועיפוהו וז העפותל בל המש תימשיטנאה תותתעה .םיירקיעה םהיצפח
 ."תודווזמב תמה תא םיולמ" :תורתוכב ראווגנואבש תונותעב םירמאמ
 ןתנווכש הז גוסמ תועפותל ץק םישל תונוטלשהמ השרד תונותעה
 לש רוסמה הריכזמ .רטפנל ןורחא דובכ תתל אלו הנידמהמ חורבל
 ירחא שידק דיגהל שי יכ ןעטו ברעתה ןמזייר לדנמ ׳ר אשידק הרבחה
 הרשע שלש ינבמ םירבג הרשע םיחכונ ויהיש ךירצו רבקה דיל רטפנה
 וחקי אלש יאנתבו רבעמ תונוישר תתל ףיסוהו ענכוש ןוטלשה .הלעמו
 תחקל היה רשפאש ילב לבא ,יונפ ראשנ החירבה ביתנ .תודוזמ םתא
 הירגנוה רשאכ 1939 ץרמ 15־ל דע ךשמנ הזה בצמה .םתא םיצפח

 ןוטלשל רבעוה לבחה לכו תיטפרקה היסור לש לבחה לכ תא השבכ
 .ירגנוהה

 תיטפוקה היטוובו היקבולסב תויסקודוטוואה תונשלה

 ןוטלשל תיטפרקה־היסורו היקבולסב ירגנוהה ןוטלשה תרבעה םע
 קוח תא היקבולסוכ׳צ לש םייזכרמה תונוטלשה וריאשה ,יקבולסוכ׳צה
 .ירגנוהה ןוטלשה ימיב הלא תונידמב ףקותב היהש תוידוהיה תוליהקה
 סוטטס״הו תיגולואנה תיסכודוטרואה :תוליהקה שלש ורכוה הז יפל
 תוצראה) היברומו הימהוב :המצע היקבולסכ׳צב ,תאז תמועל ."ווק
 ,יגרובסבהה־ירטסואה קוחה ףקותב ראשנ (היכ׳צ לש תוירוטסיהה
 ,הדיחאה הליהקה ךותב .תחא תידוהי הליהק קר ריע לכב התיה ויפל
 ...יוכו תורשכ־הטיחש ןוגכ תד ינינעב .דחאכ םייתדו םינוליח ובשי
 אל הדיחאה הליהקה תלהנה .תדחוימ הימונוטואמ םייתדה ונהנ
 ,ןוילעה ידוהיה דעוה ונכ לע ראשנ היכ׳צב .תד ינינעב הברעתה
 המקוה היקבולסב .הז ץרא לבחב תוליהקה לכ םינגרואמ ויה ובש
 לש הריבה ריעב היה הבשומ םוקמש תיזכרמה תיסכודוטרואה הכשלה
 תוליהקה תונגרואמ ויה הבש החולש .(גרובשרפ) הבלסיטרב היקבולס

 .ראווגנוא — דורוהוזואב התיה הבשומ תויסכודוטרואה
 היתולועפב הלחה גרובסרפמ הכשלה לש וז החולש רשאכ םרב
 רשא) ןמרביל יכדרמ ןרהא ברה הקליבמ ברה תא השארב הדימעהו
 תופירחב הדגנכ אצי (הירגנוה ה׳ציר לש הברכ ןהכל ןכמ רחאל רבע
 אוה .שטאקנוממ ברהו ר״ומדאה ,אריפש רזעלא םייח יבר ,וכרדכ
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 םש םיינתורה םירגהמה םע ,(ב״הרא) גרובסטיפ םכסה יפל יכ ־ןעט
 .ג סמוט ׳פורפ תיקבולסוכ׳צה הקילבופרה לש ררחשמה אישנה םעו
 ,ךוניח ינינעב הז לבח ץראל האלמ הימונוטוא קינעהל שי ,קירסמ
 הכשל תויסכודוטרואה תוליהקה רובע םיקהל שי ךכיפלו ,תוברתו תד
 לש ותעפשה .גרובסרפבש הכשלהמ היולת יתלב ,ןיטולחל תדרפנ

 תוליהקה ןכלו לבחה ינבר ןיב תרכינ התיה שטאקנוממ ר״ומדאה
 תדרפנ תדחוימ הכשל :ןאכמו ןאכמ םיחרק וראשנ תויסכודוטרואה
 זאמ .רבחתהל וצר אל גרובשרפבש תיזכרמה הכשלה לאו המקוה אל
 םתעפשהמ ערג רבדהו תיטפרקה היסור ינברל יזכרמ ןוגרא היה אל
 טספהדובב תיזכרמה הכשלב םירבח ויהש תעב םהל התיהש הלודגה

 .תיזכרמה הכשלבש זולה םה ויה זא .הירגנוה —
 תא םייקל ותעדב הלע אל ללכ היקבולסוכ׳צב יזכרמה ןוטלשה
 :העודיה הטישה יפל וישעמ תא לכליכ אוה .הימונוטואה לש םכסהה
 אוה הלש ,תינחורה היסולכואה יכ ןעט ןוטלשה ."לושמו דרפה"
 ןוטלשל ינחורה הדובעשמ ןיידע הרגבתה אל ,הימונוטואה תא חיטבה
 ןוטלשה םעטמ הכרדה אלל הינינע תא להנל לכות אלו ירגנוהה
 ןודינב םידוהיה תא הבוטל תולפהל לוכי ןוטלשה ןיא ךכיפל .יזכרמה

 האבש תיכ׳צה תודיקפה .תינחורה היסולכואה תמועל הימונוטואה
 תא תונמאנב התריש רשא ,היברומו הימהוב־תירוטסיהה תוצראמ
 םהו םהל םיריהנ ויה היצרטסינימדאה יזר לכו יגרובסבהה ןוטלשה
 תיסכודוטרואה הכשלה ןינע תא לצנל רשפא תיטילופ הניחבמש וניבה
 לש הבר לש ויתופיאש לע דימ הדמע היצרטסינימדאה .איה התבוטל
 אוה ןיא ךכיפלו היקבולס ינבר לכ יפלכ תונוילעב סחיתהש ,שטאקנומ
 לש הבר .ונממ םיתוחפ ויניעב ובשחנש םינבר לש םתורמ לבקל לוכי
 תיאמצע תדרפנ הכשל שרדו הימונוטואה לש ןועיטב זחאנ שטאקנומ
 ןוטלשה .ותעפשה תחת וא ותושארב לעפתש תיטפרקה היסור ינברל

 לש הטישב — ותשירדב ברה תא דדועל לכה תא השע יזכרמה
 םישגהל ידכ ישעמ ןפואב והשלכ דעצ השע אל םלוא "לושמו דרפה"
 הנש םירשעכ ךשמב הלהנתה תינשקעו הפירח המחלמ .הז ונויער תא

 הגלפמה לש םיסרטניאה תא התריש וז המחלמ .וז הלאשל ביבסמ
 םלואו אוה היכרצל הכשלה תלאש תא הלצינש ,וז הנידמב תיררגאה
 התיהש םינקסע זובזבו תובורמ תואצוהב התלע איה הנידמב םידוהיל

 .רחא יביטקורטסנוק חטשב הכרבל תויהל הלוכי
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 תודוסימ היקנ התיה אלש — תיררגאה הגלפמה יכ ונרמא
 היכרצל שטאקנוממ יברה לש ויתופיאש תא הלצינ — םיימשיטנא

 .יקבולסוכ׳צה טנמלרפל ומייקתהש תוריחבב דחוימבו ורקעב איה
 םיטדנמ ולבק יקבולסוכ׳צה טנמלרפל תוריחבה תקוח יפל
 טדנמ וגישה רשא תוגלפמ ןתוא קר יצראה ינשה םוינטורקסב
 הרושק התיהש — תידוהיה הגלפמה .ןושארה םיינטורקסב םג
 תודהי לש יטילופ חכ־אב תויהל הרטמב הדסונ ,תינויצה תורדתסהל

 .הנידמה לש טנמלרפב היקבולסוכ׳צ
 תיסכודוטרואה תיזכרמה הכשלה םג ודגנתה תידוהיה הגלפמל
 קרש רחאמ .(היברומו הימהובמ םידוהיה) "ןדוי־וכצה" םגו היקבולסב
 גישהל רשפיאש ,קיפסמ םידוהי תולוק רפסמ ויה תיטפרקה היסורב
 תידוהיה הגלפמל ונתינש תולוקה לכ זאו ןושארה םוינטורקסב טדנמ
 םעטמ תוריחבה דבוכ זכרתה ךכיפל - דובאל וכלי אל הקילבופרב
 וזכיר םעט ותואמ םלוא .תיטפרקה־היסורב אקווד תידוהיה הגלפמה
 ץרא לבחב םתלומעת תא תידוהיה הגלפמל תודגנתמה תוגלפמה לכ
 הלופכ הרטמ ךכל התיה .םיידוהיה תולוקב דחמ תוכזל ידכ ,הז
 היתולוק ירה ,טנמלרפל ריצ לבקת אל תידוהיה הגלפמה םא יכ
 ריצ ולבק ןכש תוגלפמה ןיב ישילשה םגו ינשה םוינטורקסב וקלחתי
 תוריחבב םיריצה בור תא הלבקש הגלפמה .ןושארה םוינטורקסב
 םיריצב וכז אלש תוגלפמה לש תולוקהמ ירקיעה חתנה תא תלבקמ
 רפסמ תא תולודגה תוגלפמל ולידגה םימעפל הלא םיבושיח .ללכ
 היהת תוגלפמה ןמ ימ ועירכה םג םה םימעפלו טנמלרפב םיריצה
 .הלשממ םיקהל טדנמ הנידמה אישנמ לבקתש ,רתויב הלודגה הגלפמה

 הפאש הנידמב רתויב הלודגה הגלפמה — תיררגאה הגלפמה
 ירחא רזחל הלחהו הנידמב יטילופה הדמעמו המוקמ תא חיטבהל
 החכ תא שילחהל :הדיחיו תחא התרטמשכ שטאקנומ לש הבר
 תונהיל לכות איה זאו טדנמ ולבקי אלש ידכ תידוהיה הגלפמה לש
 תא חיטבהל לכות ךכו רתויב הלודגה הגלפמה רותב םיפדועה תולוקהמ
 הלשממה תא םיקתש איהו הנידמב תוגלפמה ןיב ינושארה הדמעמ
 לש הברל החיטבה ,ןוטלשה תגלפמ ,תיררגאה הגלפמה .הדיתעה
 חחכ תא שילחתש הינש תידוהי הגלפמ םיקי אוה םאש ,שטאקנומ
 םיקהל ץמאמ לכ השעת איה יזא תוריחבב תידוהיה הגלפמה לש
 םג .תיטפרקה־היסורב תוידוהיה תוליהקל תדרפנ תיסכודוטרוא הכשל
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 םימעטמ תידוהיה הגלפמל הדמתה גרובשרפב תיסקודוטרואה הכשלה
 םידוהי ידי לע טנמלרפב גוצי םע םילשהל הלכי אל איה םג .םיינורקע
 תיטילופה היצפסנוקה לכל הכמ התיה וז יכ .םידוהי ידי לע ורחבנש

 .תידוהי תוימואלב האדוה־יא לש עקר לע תדסוימ התיהש ,הלש
 תעונת — םיימואל םייח םידוהיה ויח תיטפרקה־היסורב ליאוה
 ןויערה ירחא והנ םיידוהיה היבשותו םעה תורדש לכל הרדח היחתה
 הכשלהו שטאקנוממ ר״ומדאה ישנא — םיגלפה ינש וססיה ןכל ,ינויצה
 דעב ועיבציש םהל אורקלו לבחה ידוהיל אובל גרובשרפב תיזכרמה
 הרחתתש ,הינש תידוהי הגלפמ םימיקמ .הצע ואצמ .תירצונ הגלפמ
 עיבצהל הרותהו תדה םשב שורדתו — תימואלה תידוהיה הגלפמב
 לש ופוסב .תידוהיה הגלפמה לש החכ תא שילחת איה ךכו הרובע
 לש תיזכרמה הכשלה לש החולשה תא יזכרמה ןוטלשה לטיב רבד
 הנימו — המשב תידוהיה תוליהקה ינינע תא להנל המקוהש גרובשרפ
 השמ ׳ר — שטאקנוממ ברה לש ודמעומ היהש יצרא ראסימוק
 ינינעל ראסימוקה" ראתה תא לביק אוה .ראווגנואמ לגיפש ףסוי
 רומא היה הז ."תיטפרקה־היסורב תויסכודוטרואה תוידוהיה תוליהקה
 היסור לש תדרפנה תיסכודוטרואה הכשלה תמקה תארקל דעצ תויהל
 החטבה הלבק גרובשרפ לש תיזכרמה הכשלה ישנא ,ךדיאמ .תיטפרקה
 םידוהיה תמחלמ .תיאמצע הכשלב לפטל וקיספי תוריחבה ירחאש
 הגלפמהו תיללכה תידוהיה הגלפמה .דאמ הפירח התיה םידוהיב
 תידוהיה הגלפמה :ןכ יפ לע ףא .הזע הלומעת תמחלמ ולהינ תידרחה
 ,הינשה הגלפמה וליאו .לוק (ףלא םירשע) 20,000־ל בורק הזכיר
 הנוי ףסוי יבר - ףראדסנוא לש הבר תא ריצל דמעומכ הדימעהש
 הרטמה לבא .לוק םיפלא תעשתל בורק קר הזכר ,ץיבורוה יולה יבצ
 ,לוק (2000) םייפלא־כ םירסח ויה תימואלה תידוהיה הגלפמל הגשוה
 תולוקה לכ .יצראה דדומה יפל ןושארה םויטנורקסב טדנמ גישהל
 הדמעמ תא החיטבה תיררגאה הגלפמה .דובאל אופיא וכלה םידוהיה
 ,לושמו דרפהה תטיש י״ע הנידמב רתויב הקזחה הגלפמכ המוקמו
 איהש הדבועה תימואלה תידוהיה הגלפמל הליעוה אל ונרמאש יפכ
 ידורב םייח ר״ד ברה תא (ןוילעה תיב) טאניסל דמעומכ הדימעה
 ןחלש רוצק" לעב לש ודכנ — ראווגנוא דיליו ,גארפ לש ישארה הבר

 .םימש אריו םכח דימלת ,דירפצנאג המלש ׳ר ןואגה "ךורע
 היתודסומ תא ביחרהל תונוש תוינכת הננכית ריעב הליהקה
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 רפס תיב םיקהל הבשח איה .םישדח תודסומ םיקהלו םימייקה
 םידוהיה םידימלתהש תנמ לע ,רחסמל יעוצקמ רפס תיבו ידוהי יחרזא
 ודמע קרפה לע .םייללכה רפסה יתבל תותבשב תכלל וכרטצי אל
 איה .וז תרדוסמ הליהק לש הלולכישלו הרופישל תובר תוינכת דוע
 ובש ,תומוק עברא ןב ראופמהו לודגה הנינב תא תונבל הקיפסה

 רפסה תיב ,תונברה ,הליהקה תכשל :הליהקה תודסומ לכ וזכרתה
 םע תוצמ תייפאל הליהקה תייפאמ ,הליהקה ידיקפל תוריד ,יממעה

 הז ראופמ ןינב .ןינבה לש עקרקה תמוקב רתויב תושידחה תונוכמה
 תסנכה תיבמ קחרה אל ,ריעה לש םיישארה תובוחרה דחאב הנבנ

 .הליהקה לש ראופמה יזכרמה לודגה
 םיטידוסה זוחמ תלאש .תמיוסמ תוחיתמ רבכ השגרוה ריואב

 ,הלעמה ימר םידיקפה לש םיפוכתה םיזמרה ןמ .קרפה לע התלע
 םיסכמ םידבכ םיננעש םידוהיה רבכ וניבה ,יצראה ןוטלשב רבד יעדוי
 זועמה — ,הריעצה תיקבולסוכ׳צה הקילבופרה ימש לע םיליפאמו

 לודגה םיה ךותב ,םידוהיל הפוריא חרזמבו זכרמב דיחיה יטרקומדה
 ,רלטיה ידיב הירטסוא שוביכ רחאל .תוללעתהו זוב ,האנש לש
 ךתחנש םיבר ועדיו וניבה ,יוארכ וילע ביגה אל ישפחה םלועהש
 רלטיה .ןמז לש הלאש התיה הלאשה .הריעצה הקילבופרה לש הלרוג
 הכלה םיטדוסה תלאש .היקבולס ירעשב הירטסוא שובכ רחאל דמע
 הבגה לכ אלל — היתוחלצהמ הרוכש תיצאנה הינמרג .הפירחהו
 ףקות לכב השרד ,היסורו תפרצ ,הילגנא - תולודגה תומצעמה דצמ
 ןוארד ,ןכנימ םכסה .םיטדוסה זוחמ לש טלחומה וחופיס תא זועו
 תא םתסו הקילבופרה לש הלרוג תא םתח ,ישפחה םלועל םלוע
 ןהיתש הירגנוהו הינלופ .הנממ וערקנ הלא םילבח .הילע יפוסה ללוגה
 ושיחהו תיקבולסוכ׳צה הנידמה לש הבגב ןיכס םה םג ועקת תחאכ

 םיאנידמה — ןישט זוחמ תא הערק ןילופ .התוררופתה ךילהת תא
 אל רלטיהש הניבה אל איה .עורה רובעת םהילע םגש ואר אל םינלופה
 רודזורפה תא לטבל ףאשיו הצרי אלא ,היקבולסוכ׳צ שובכב קפתסי
 היאנידמ .היקבולסוכ׳צ לש הלרוגכ היהי הלרוגו גיצנד ריעה ינלופה
 הצמשל העודיה הניו תוררוב .ינידמ ןויזח לכ אלל היאר ירצק ויה
 ,הריבה ריע (ראווגנוא) — דורוהוזוא :םירעה תא הערק 1938 תנשב
 הרסמו תיטפרקה היסור לש תולילג דועו שולבס ,סאסגרב ,שטאקנומ
 שובכ םע .ריעה ידוהי תחונמ לילכ הכרדוה זאמ .הירגנוהל ןתוא
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 ידוהי לש ךשוחה ימי ולחה הירעוה י״ע ,1938 תנשב ,ראווגנוא ריעה
 .ריעה



 ׳ז קופ
 ידימלת ,םישיא ,לילגה ינבר

 םימכח
 םירפכה ידוהי לע םג ןתוסח תא תושרופ ויה תויזכרמ תוליהק

 הלא םידוהי .הלודגה הליהקב תונברל םיפופכ ויה הלאו זוחמב רשא
 ןכ לעו בר קיזחהל תירמחה םתלוכיב היה אל ןטק היה םרפסמש
 תאזה תולתה .ריעה בר תקזחהב תלוכיה תדימב ,תיפסכ ופתתשה
 וא תחא ,םירפכב רקבמ היה ריעה בר .תלעותל התיה אלש טעמכ
 ךשמב .ורוקיב תעשב וררועתנש תולאשב םהל הרומו הנשב םיימעפ
 קסופ ,הארוהל ךמסומ היה בור יפ לעש ,טחושה היה הנשה לכ

 ,ןהב קוספל עדי אל טחושהש תושק תולאשב .רתיהו רוסיא ינינעב
 ברה לא וזכ העיסנ .הלודגה ריעל םהילגר םיתתכמ רפכה ידוהי ויה
 םירפכהו תורייעה ישנא .תואצוהבו החרטב ,ןמז לוטיבב הרושק התיה

 .ריעה ישנא י״ע םיחפוקמ לש השגרהב ויח
 ,םהל חוורש וא םהיבשותב וברתנש רפכ וא הרייע לכ ןכ לע
 םג ויהש ריעה ינבר .דחיב םמע רוגיש םהלשמ בר םהל ושפיח
 ומסרופ .הלא תושירפ לע וחמ םותחל וגהנ םהש יפכ ,"לילגה" ינבר

 השקה בצמב וריכהש ףא ,םירעה ינבר .וצפוה תופע תוליגמ ,םיזורכ
 הדרפהל תונעיהלו רתוול םינכומ ויה אל ,םירפכהו תוריעה ישנא לש
 קלח ערגנ ךכ ידי לעו ליאוה ,םתונבר םוחתמ םירפכהו תורייעה לש
 בור יפ לע — םירפכהו תורייעה ןמ ואבש םהיתוסנכהמ בושחו רכינ

 .א״לבז תויוררובב וא םיטפשמ ,הרות ינידב הלא םיכוסכס ורמגנ
 ,תונטקה תוליהקה לש םתואמצעב בור יפ לע ודדיצ הרותה ילודג
 לכמ ינחורה בצמה ןוקיתל איבהו תוליהקה תבוטל היה רבדהו ליאוה

 .תוניחבה
 הליהקהמ תורייעה לש הריהמ השירפל איבה שדחו ףסונ קומינ

 רתוי ועמשנ הידהש ,המרופירה תעונת לגרל .הלודגה ריעבש תיזכרמה
 תויזכרמה תוליהקה םאש ססובמ ששח היה םייק ,תולודגה םירעב
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 תורייעה תא םג הירחא וז ךישמת ,תימרופיר הגהנהל הנלופית
 ךרוצ היה ,הערה ינפ תא םדקל ידכ .םדצל היהי קוחהו תונטקה
 ,הרות ילודג םינבר ןהב בישוהלו תורייעבש תוליהקה תא דירפהל
 הליהקה תוסחב ויהיש ילבמ ,ץרפב דומעלו דמעמ קיזחהל ולכויש

 .הלודגה
 ,ראווגנוא זוחמבש תוליהקב ביר לכ היה אל ונרמא רבכש יפכ
 תא ףידעה וועל רזעלא יבר - ריעה בר .תיזכרמה הליהקהמ ושרפש
 וליפא אוה .ולש ישיאה סרטניאה לע תידרחה תודהיה לש סרטניאה
 םיפופכ ויהש ריעל תוכומסה תורייעבש תוליהקב םינבר תבשוה םזי
 תישממ הנכס לכ התיה אל ראווגנואבש תורמל ,ריעה תונברל רבעב

 .המרופירח תוחתפתה לש
 :ןה ,תויאמצע תוליהקל ויהש ראווגנוא זוחמב תוליהקה

 ןאיווה־אקנאוחאו

 ונב היה אוה .ז״נרת תנשב ברל הנמתנ ,רלדא הדוהי םחנמ ברה
 הפופכ איה םג התיהש — אנדערעס לש הבר רלדא םולש ברה לש
 רלדא םולש יבר .תיאמצע הליהקל התיהש דע ,ראווגנוא ריעה תונברל
 םשב ת״הע רפס רביחו ,הנש םישלשל בורק ,אנדערעסב ברכ ןהיכ
 םחנמ ברה ,ונב הנמתנ ,ס״רת ולסכ ׳הב ותריטפ רחאל ."םולש בר"
 לש הברכ ומוקמ לעו — אנדערעס תונברב ומוקמ אלממכ ,הדוהי
 .ב״סרת תנשב רחבנש ,ל״ז רלדא סחנפ ברה ויחא אב ,אקנאוודאר
 יברל "קרוש עטנ" ת״ושב רכזנ .ןיוצמ ןשרדו הרותב לודג היה אוה
 ל״והו רדיס רלדא סחנפ ברה .הטאשט לש הבר םואבננט יבצ אגרש

 ,רצילליב יולה קיזייא קחצי יבר ונקז לש "קחצי־ראב" רפסה תא
 לע ."ןגמה ףלא" םשב ולשמ החיתפ ול ףיסוהו ,אדיא־ידאנ לש הבר
 ןידה תיבל ףרוצ אוה וועל רזעלא יבר ראווגנוא לש הבר תשירד יפ
 םירהונ ויה ויתושרדל .ןיטיגו הצילח ינינע רוריבל ראווגנוא ריעה לש
 אפרמה םוקמב שפנהל עסנ רשאכ .ראווגנואמ םיתב ילעב םג עומשל
 תרחמל .ג״צרת בא םחנמ שדוחל יכב רטפנו םואתפ שלחנ ,אנערעד
 הרבחהו אקנאוודאר ותונבר םוקמב םימלוע תחונמל אבוה אוה םויה
 ,רלדא עשוהי השמ יבר ,ונב .ורבק לע להוא המיקה םוקמבש אשידק



 ראווגמא 243

 אשנש ויתושרדמ קלח ללוכה ,"דסח ינפ" ורפס תא רואל איצוה
 םישודיח :די יבתכ הברה וירחא וראשנ .םידעומו ,םיגח ,תותבשב
 ברה ונתח וירחא אלימ ומוקמ תא .תואווקמו םיחבז ,ןילוח תכסמל
 דימלת ,הירגנוהבש זאהדאהמ ברה לש ונב ,גרבנזור הירא השמ ח
 היה אוה םג .רפוס אביקע יבר ריעה בר תושארב גרובשרפ תבישי
 ׳ר ונב .ונמז ילודג םע םיבתכמ ירשקב דמעש ,לודג םכח דימלת
 .לארשי ץראב םייחו האושה ירחא ודרש הגייפ תינברה ותבו םולש
 שייפ םלושמ ׳ר הנש םישלשכ ךשמב ב״ושכ ןהיכ הקנאוודארב

 .הוקת־חתפב בשיתהו ץראל הלע השמ ונב .ץיבודיוד

 :עראי

 ןב ,דלאוונירג (בייל ןמלז) הדוהי לאיתוקי יבר ,ברכ ןהיכ ריעב
 טסוח ד״באו ברכ לבקתנ כ״חאו הנומתב בר היהש דלוונירג השמ ברה
 םחנמב ׳ז רטפנ .םידימלת תואמל הלודגה ותבישיב הרות ץיברה הבש
 — .לילגהו שיפאק ד״בא דעירפ ריאמ בקעי יבר ןתח .א״ערת בא

 חתיהש ,עראי ד״באל ,א״ערת תנשב ,הנמתנ הדוהי לאיתוקי יבר
 הרייעה .תיאמצע הליהקל ,רומאכ הכפהנו ראווגנואב תונברל הפופכ
 רקיעב ויהש הידוהיו רטמוליק 4־כ ריעהמ תקחורמ התיה תאזה
 האמחו הניבג ,בלח — תיאלקחה םתרצות תא וקפיס םיאלקח
 הברהב םרת רחבנש ברהו תפומל הליהק ומיקה םה .ריעה ידוהיל
 היה אוה .תומכב ןהו תוכיאב ןה ,הליהקה לש התובחרתהו הסוסבל
 רכזנ .תונלבסבו חור חרואב הליהקה תא להינו תוימורת תודימ לעב
 אוה .ןיבמ ינפ ת״ושו םשובה תגורע ת״וש ,לעגנע ש״רהמ ת״ושב
 רטפנ .המדקה ול בתכו "הברד הנכה" ויבא לש ורפס תא רואל איצוה
 .סלגייפ דוד יבר לש להואל ךומס ראווגנואב רבקנו ד״צרת תנשב
 יבשות םלוא ,ומוקמ תא אלמל לבקתנ ,יבצ םרמע ׳ר ברה ,ונב
 בשי הבש ריעה תא בוזעי אלש וב וריצפה .שורמרמאמבש עוועשיוו
 תולילו םימי .אווישיוו בשות ץמניטש השמ לש ותב תא אשנש רחאל
 קיפמ הפ םג היה — אווישיווב םיברב הרות ץיברהו הרותב קסע
 עוחמ יכ םיענ הליפת לעב היה .ויתושירדל ורהנ םינומהו תוילגרמ



 לגיפש הדוהי ר״ד 244

 ריעב צ״מודל ותוא ונימ אווישיוו יבשות .בלה תא ךשומ לוקב היה
 .ריעב ראשנו תורצפהל הנענ אוה .הב ראשייש דבלבו

 אוה .ופסינ וידלי תששו ותשא .האושהמ ודבל לצינ יבצ םרמע יבר
 האושה יטילפ לש לודגה הנחמה ברל הנמתנו ינש גווזב השא אשנ
 םלואו ב״הראל רבעו דלאוונערעפ תא בזע ט״שת תנשב .דלאוונערעפב
 דוד יבר ,ויחא .א״ישת ןויס א״כב רטפנ אוה .םימי הב ךיראה אל
 קלח עיפוהו הרותה לע "יבצ םרמע ןורכז" ורפס םסרפ ,דלאוונירג

 .יא

 :ץימעג

 היה אוה .ץיוועג רפכב ברה היה ןנאמרעבלעפ אפיל רזעלא יבר
 ולסכ ׳הב ,רטפנ רשאכ .ותליהק ינב לע ביבחו לודג םכח דימלת

 .ומוקמ תא אלמל ןנאמרעבלעפ ןרהא ברה ונב לבקתנ ,ה״ערת
 ראשנ — ראווגנואב רג היה אוה — ורצחב היהש תסנכה־תיב
 םלועה תמחלמ םותכ החפוס ריעהש רחאל ,ריעב דיחיה תסנכה תיב
 יתב ינינב לכ תא ומירחה תונוטלשהו ,תיטייבוסה־היסורל הינשה
 עודי היה אלו רצח ךותב היה תסנכה תיב .םיינוליח םיכרצל תסנכה

 .היסור תונוטלש לש ינוליח לוצינמ לצינ ךכו ,ריעב ךכ־לכ



 ׳זז קרפ
 ואמגנוא ימכחו ינבו

 םירקוחה דחאל היהש ,םולש שיא ריאמ יבר דמל ראווגנואב
 םינברל שרדמה תיבב ריכב הצרמכ ןהיכו לארשי תמכחב םילודגה
 ךשמב .ראווגנואב רעטשנזייא ריאמ יבר לש ודימלת היה אוה .הניווב

 לש ידוהיה רפסה תיב תא לבאג בקעי ׳ר להינ תמיוסמ הפוקת
 הפשב) ךוניח ינינעל יגוגדפה ןותעה תא רואל איצוה אוה .הליהקה
 ןכמ רחאל .םש לעב החמומ גוגדפו לודג םכח דימלת היהו (תירגנוהה
 םשו ןיידרווסארג תליהקב םידוהיה רפסה תיב תא להנל רבע אוה
 תא ךרע אוה .יללכה ךוניחה חטשב םג רתויב הליעפ הרוצב ףתתשה
 .זוחמב םירומה תדוגא ר״וי היהו ראהיב זוחמ לש ךונח ינינעל ןותעה
 השולש תחא תבב ךרעו הנידמב תידרחה תוירוביצב םג רע קלח חקל
 תיסקודוטרואה תודהיה לש ימשרה ןועובשה תא םהיניב :םינותע
 הריבח ריעב המ ןמז עיפוהש ימוי ןותעו 2810010 —

 וטנ. ז^ספס^דד־ :טספהדוב
 ׳ר קידצה תא ריכזהל שי ריעב םירועשה ידיגמו םינדמלה ןיב
 הרותב לודג ,ה״לשה עזגמ זיורק ל״גס (סלגייפ) דוד (השמ םהרבא)
 יפב תונוש תודגא תוכלהתמ הקדצל ותוריסמ לע .דסחו הקדצ ףדורו
 ילכאמ קר וליבשב וניכה תותבשב םגו ינוחמצ היה אוה .ריעה ינב
 רטפנ .ך״נתה לע "םדא שפנ" רפסה ונממ ספדנ .האמח תדיטשפו בלח

 .להא ורבק לע המיקה ריעב אשידק הרבחה .א״נרת ׳א רדא ו״כב
 הנינס לש הברכ רחבנש סיורק ל״גס לאומש ׳ר ונב :ויצלח יאצוימ
 ךרדב ךלהש ,לודג דיסח ,ל״גס לארשי ריאמ ׳ר ודכנ ,היקבולסב רשא

 ריעב םימכח ידימלת יבוטמ היה סיורק ןד ׳ר ונינ .לודגה ובס ללסש
 .ריעב "הנבי" תירבעה היסנמגב דומלתלו ך״נתל הרומ —

 הירא ברה לש ויצלח יאצוימ היה ,ןמזייר עשוהי ׳ר ןב ןרהא ברה
 ,דבכנו רקי שיא .ראווגנוא לש ןושארה הבר ,ןמזייר קידוב שיבייל
 גיהנמו שארכ לעפ תובר םינש .לכ ינפל חותפ היהש ,ותיבב רשועו ןוה
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 רחבנ אוהו ול הדמע ותונדמל .ויסכנמ דרי ותנקז תעל םלוא הליהקב
 תנשב וא ג״רת תנשב ,תולעל הכז םשמו שטאקנומב ןידה תיב שארל
 ותחונמ םשו םילשורי שדוקה ריעב בשייתה אוה .לארשי ץראל ,ד״רת
 ,ת״הע םישורד ללוכה ,"ןרהא תיב" ורפס .ט״רת תנשב רטפנ .דובכ
 יבשות ,ןדנל רזעילא ׳ר ונתח י״עו ףלוו באז ׳ר ונב ידי לע ספדנ
 תא ןתנ ,ותריטפ ינפל .ה״כרת תנשב ריעב רגי לרק סופדב ,ריעה
 וינבל וחלשיש ,ןרהא השמ ח ,ויריכממ דחא ידיל ורפס לש דיה בתכ
 ותשקב ירחא אלמ ןרהא השמ ׳ר .סופדל ואיבה ןעמל ראווגנוא ריעב
 .ה״כרת תנשב ורפס ספדנ םשו ראווגנוא ריעל דיה בתכ תא ריבעהו
 דיסחו םכח דימלת — םינבר תחפשממ רצנ — רלצניג םייח ברה

 .קהבומ
 תושרדמה יתבבו תסנכה יתבב םיברה םידיגמה תא ןייצל דוע שי
 םלוכו םיברב הרות םיציברמ ויה ,שדוקב ושמש םלוככ םבורש ריעבש

 .אוהש רכש לכ אלל — סרפ לבקל תנמ לע אלש
 ריאמ ׳ר לש ודוסימ קדצ ילעופ תרבחב מ״מ דלפנזור ןרהא ׳ר
 רביח .חמקב רחסממ סנרפתהו לודג םכח דימלת היה ןרהא ׳ר .ש״א
 םינעוטה הלא דגנ הבושח תרבוח םסרפו ןילוח תכסמ לע לודג רפס
 תיב לע .התלהנהבו הליהקה תצעומב רבח היה אוה .תונברב "הקזח"

 .דחוימ קרפב האר קדצ ילעופ לש תסנכה
 קחצי םהרבא ׳ר ויה "תמאו דסח השוע" תרבחב :םירשימ ידיגמ
 דימלת הליהקה לש ישאר ריכזמ ,דנורגשיפ עשוהי םייח ׳ר ,ןהאק
 ןמשיילפ שייפ ׳ר ."לארשי תבהא" תרבחב ןיוצמ םאונו קהבומ םכח
 םג ןייטצהו ריעל ןוילעה לילגמ אבש םיבושחה םידמלמה דחא —
 רגרבדלוג שריה יבצ ׳ר ."םיער תבהא" תרבחב אלפנ יממע ןשרדכ
 ירהנ" לעב ויחא לש כ״חאו "קרוש עטנ" לעב לש קהבומ דימלת —
 םחנמ ׳ר ."םייח ץע" תרבחב תוהובגה תותכב דמלמ — ״ןומסרפא
 דומלת״ה לש תוהובגה תותכב ,ןיוצמ גוגדפו בושח דמלמ ,סייוו
 לש ונב ,דלפכייר ףסוי ׳ר ."םינומא ינב" תרבחב שרוד היה "הרות
 ןיע" לעב רמייהנמ יבצ םייח ׳ר ןואגה דכנ ,דלפכייר ךורב ׳ר ןיידה
 תותבשב שרדו הרות ירועש ןתנ - קהבומ םכח דימלת ״חלודבה
 רחאל רבע דלפנזור עשילא ׳רש רחאל "שפנ תבישמ" תרבחב םיגחבו

 ."קדצ ילעופ" תרבחב ומוקמ אלמל ויבא תריטפ
 ףלוו לאומש ׳ר :םילוגדה ריעה ינדמלבש םידחוימהמ המכ ריכזנ
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 םיבתכמ ירשקב דמעש לודג ףירח — תלוכמ תונח לעב ,רגניזלש
 הכלה" ת״ושהל רבחמ םע ויבתכמ יפוליח וסרפתנ .רודה ילודג םע
 שריה ׳ר .היקבולסבש יקרקובז לש הבר ,ןאמיינ השמ יבר — ״השמל
 הטילבנזור שריה יבצ ׳ר ,הליהקה תלהנה ישארמ דחא ,רגרבצירג רעב
 "לאומש ראב" לעב לש קהבומ דימלתו "חקור ךמש״ל דכנו ןינ ד״יה

 שאר םינש המכ היה .ףראדסנוא לש הבר גרבנזור לאומש יבר —
 רמימש םולש ׳ר ,הבישיה שארב דמעו "תופירח תרבח״ב םיאבגה
 ,ריעב "ס״ש" תרבח שארב טילבנזור שריה יבצ יבר דחי ,דמעש

 ׳ר :םימש תאריבו תונדמלב ונייטצהש םיטחושה לע חוספל רשפא־יא
 רשא ׳ר .ןרוהניא בייל ףסוי ׳ר ;טוגסורג בקעי ׳ר ;ץיבובוט והילא
 ,"רשא הטמ" רבחמו ש״א ריאמ ׳ר ןואגהל דכנו ןינ ,דלוונירג לישנא

 "םילשורי בוט״ו "העבש תלחנ רוציק" ,"הוצמ רנ" ,"תירבה רכוז"

 "הלפת ילעב" םג ויה םלוכ .לארשי־ץראב ורוקיבמ םימשר רפס —

 הנידמב תולודג תוליהקו םהינפל ךלה בוטה םמש .ללכהמ םיאצוי
 הרותה ןיד אוה ,ךכל תינייפא תודע .ןהילא םריבעהל םיצמאמ ושע
 — ראווגנוא תליהק ןיבל הלודגה גרובשרפ תליהק ןיב םייקתהש

 ררוגתהש הלשמידאר לש הבר ליעע לאומש ח ןואגה ינפב םייקתהש
 יותיפב גרובשרפ תליהק תא המישאה ראווגנוא תליהק .יושאקב זא
 תוליהקה ןיב םילג הכה הז הרות ןיד .גרובשרפל רובעיש ידכ ב״ושה
 יפל .הנידמה ידוהי לכ תא ריעסהו הנידמב תויסקודוטרואה תוידוהיה
 בייל ףסוי ׳רו ראווגנואב דלוונירג לישנא רשא ׳ר ראשנ ןידה קספ

 .גרובשרפב ב״ושכ ןהכל רבעש אוה ןרוהנייא

 ריעב םיימשר םינבר ויה אל םה .םיר״ומדא המכ םג ובשי ריעב
 תארוהב ורזע םהמ םידחא לבא ,הליהקה י״ע ונמתנש םינייד אלו
 העובק תישדח הכימת הביצקה הליהקה .ריעה יניידל רתיהו רוסיא
 ולשמ תסנכ תיב היה ר״ומדא לכל .הלאה םיר״ומדאה לכל הנוגהו

 .ויכמותו וידיסח וללפתה ובש
 :ןיטינומ םהל ואציש םהמ םידחא ריכזנ

 יכדרמ ׳ר קידצה לש ויאצאצמ — רפייל ה׳צרב ׳ר ר״ומדאה
 ריעה ינבמ םיבר .ויתוכילהב םימתו לודג םכח דימלת היה .הנרובדנמ
 היה .הישותו הצע ונממ ושקבו וחתפל ומיכשה םיברו ותיב יאבמ ויה
 םינב השולש וירחא ריאשה .ריעב םידוהיה תובכש לכ לע דאמ בוהא
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 לכל .םחנמ ןבוארו בייל םייח ח ,ריאמ ח :םח וכרדב וכישמהש
 .םידיסח להק םע ולשמ שרדמ תיב היה דחא

 עזג לע סחיתהש ץישפיל (ה׳לרעב) בוד רכששי יבר ר״ומדאח
 ,להיוא לש הבר "השמ חמשי" לעב םיובלטייט השמ יבר םיר״ומדאה
 רוא" לעב אטפאמ ל׳ריאמ ח ,הירגנוהב תודיסחה ידסייממ דחא —
 ."יאליע יבד ירא" לעב אצינשיוומ ץישפיל ביל חירא יבר ,"םימשל
 היח םאטשרבלה םולש םהרבא יבר בוקפרטסמ ר״ומדאה ןתח היה
 תיב רעווקפארטס" ריעה ישנא יפב ארקנ היהש לודג שרדמ תיב ול
 ויח בוקפורטסו אוויניש ,זנאצ ידיסח .ט״סרת תנשב דסונו "שרדמה
 וילא ונפ םיברו אלפנ הארוה הרומ היה אוה .הז תסנכ תיב יללפתמ
 םטשרבלה־ץישפיל לאקזחי יבר ר״ומדאה ,ונב .תויתכלהה םהיתולאשב
 ידיסח לש םגיהנמ אוהו םילשוריב בשייתה — האושה ןמ דרש

 ר״ומדאה .בד רכששי יבר לש ויתונבמ המכ םג ודרש .בוקפורטס
 תיב היה ול םג .אנרמוקמ קידצל אצאצ — ןירפס בקעי םייח יבר
 לע ביבחו תוירבה ןיב ברועמ היה .םידיסח להק םע ולשמ תסנכ
 ."יתיב ןב" ונקז לש ושוריפ םע םיליהת רפס תא איצוה .ריעה ידוהי
 תא םיכישממ וינב .םילשוריל הלע םשמו ב״הראל רגיה ב״צרת תנשב

 .תלשושה
 ותליהק תא בזע ,בוקסוה לש הבר ,םיובלטייש קחצי יבר
 ב״ט דוד יכדרמ ׳ר קידצה לש ונב ותויהב ר״ומדאכ ריעב בשייתהו
 םג היה אוה .להיאמ םיובלטייט השמ יברל רצנו ןישטוטס לש הבר
 ברועמ היה .וב וללפתה םיברו ולשמ תסנכ תיב ול היה .הארוה הרומ
 וימי ףוסב .תוימורתה ויתודמ ללגב דאמ וכירעה רוביצהו תוירבה םע

 .ותחונמ םוקמ םשו תפצב בשייתהו לארשי ץראל הלע
 .ריעב הארוה ירוממ דחא היה ,ןמדלוו (שריה) יבצ בקעי יבר
 תויוררובב וב םירחוב ויה הביבסהו ריעה יבשות .חלוממו חקיפ
 ,הליהקה ישנא לע דואמ דוהא היה .הרות ינידב ןעוטל וא ,א״לבז

 .ר״ומדאכ ןהיכ אל לבא
 םלוכ םרב ,םינווגה לכמ םידיסחו םיפסונ םימכח ידימלת ויה ריעב
 תובכש לכ ןיב תידדה הכרעה התיה .הוחאבו הבהאב ,םולשב ויח

 .ןודמו ביר לכ וענמו הבר תונלבסב ונייטצהש — ריעה ידוהי



 ׳ו קרפ
 המשאוה םלועה המחלמ

 ,ראווגנוא .ריעב םישקה היתותוא תא הנתנ הנושארה םלועה תמחלמ
 — קושוא רצימ — רבעמ) .םיטאפרקה רעשל דאמ בורק תנכוש
 אצמנ אוהו ראוועוא ריעהמ מ״ק 100 לש קחרמב קר אצמנ (¥23010
 לזרבה תליסמ תרבוע ובש (היצילג) הקרוט — הקנאיש די לע ךרעב
 ,הנושארה םלועה תמחלמב ,ריעה הכפהנ ךכ .(טשפאדוב־בובל תישארה
 המיקה חירגנוה־הירטסוא אבצ תדקפמ .היכרנומה אבצ לש חתפמ ריעל

 — םחב לרנגה לש ותושארב ,ריעב ינשה הנחמה לש הדקפמה תא
 רתויב םלוא ,םיבשותה לכ לע ויתותוא תא ןתנ רבדה .ילמרא
 טעמכ ואטאט הנושארה הביסנפואב םיסורה .םידוהיה ךכמ ולבס
 ועיגה ךכו היצילג לכ תא ושבכו ירגנוה — ירטסואה אבצה תא
 רוצעל םירגנוה־ורטסואה וחילצה םש קר .קושוא רצימה־רבעמל דע
 םיטילפ םרז .המצע הירגנוהל רודחלמ היסור אבצ תומדקתה תא
 תא ורבע םיטילפה לש םבור בור .הירעוהל םורזל לחה היצילגמ
 התצעומו היריעה תונוטלש תא השק ןחבמב ודימעהו ,םתסונמב ריעה
 התלוכימ הלעמל התשע הליהקה .טרפב תידוהיה הליהקה תאו ללכב
 םלוא .םתקזחהלו םתלכלכל הגאד איה .םיללמואה היחאל רוזעל ידכ
 דע ועיגהו םיפיקע םיליבשב וננתסה םיסורה לש םיימדקה תורמשמה
 ראווגנוא ריעמ מ״ק 85 — הלודגה הנזרבל הכומסה הנבאטס הרייעל
 תמיאמ יכ ,םיטילפל םמצעב וכפהנ ראוועוא יבשותש ךכ ,המצע

 תיסולכוא .םיבשות תחירב הלחה ריעל עיגהל וחילציש היסור תואבצ
 לרוגכ םיטילפ לש הלערתה סוכ תא איה םג ,אופיא ,התתש ריעה
 העורפ הסונמל הרהמב הכפהנ ריעה יבשות תביזע .היצילגמ םהיחא
 ראווגנוא לש הבר .יאסיט רהנל רבעמ — הנידמה םינפל הלוהבו
 ,םיטילפל רוזעל תואיל אלל דבעש ,וועל רזעלא ׳ר — םהה םימיב

 ומצעב אוה יכ םא ,תבשב םג ריעה תא בוזעלו תאצל םידוהיל ריתה
 םירעל תודעוימ ויה םיטילפה ינפ .תבש יאצומב קר ריעה תא בזע

 תיניארקוא־תיסורה תירצונה היסולכואה .הנידמה םינפב תוירגנוהה
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 הפקתהה לשב דחפ זוחא היה אבצה .הזיבב הידי תא ןבומכ החלש
 .יטרפה שוכרה לע ריעב הרימשב ולפט אלו הברקו הכלהש תיסורה
 שוכר דדשנ ךכו בצמה לע טלתשהל הלכי אל תיחרזאה היצילימה

 .בר ידוהי
 תא קושוא רצימב רוצעל הירעוה תואבצ לש םתחלצה םע
 תואבצ י״ע שבכית ריעהש הרישיה הנכסה הלטב ,םיסורה תומדקתה
 םהיניבו םהיתבל טאל טאל רוזחל הלחה ריעה לש היסולכואהו ,היסור
 םשוכר תא ףוסאל ולחה םירצונהו םידוהיה .םידוהיה םיבשותה םג
 ושיגה תיחרזאה היצילמה ןכו תימוקמה הרטשמה ישנאו דדשנה
 םילעבה י״ע רכוהש שוכרה בור .הז חטשב תישממו האלמ הרזע

 אל תבחס םגו תונעמו תונעט ויה יכ םא ,םהל רזחוה — םייקוחה
 אל הפוסבו המחלמה ימי ךשמב םיימשיטנא םייוליג .הרסח התיה
 ,םידוהיל האנש ורטנ םבלבש םייתלשממ םידיקפ המכ ויה .ריעב ויח
 הקולחה .יוטיב ידיל רבדה אב אל םיברב ישחומ יוליג ידיל לבא
 התעשב התיח הירחאלו המחלמה ימי לכ ךשמב ןוזמ יכרצב תקדוצה
 היסולכואה תובכש לכ ןיב םיניקת םיסחי לע העפשהל בושח םרוג
 םידוהי םבורב הקפסאה ןוירטסנימ ינכוס ויה ראווגנוא ריעב .ריעב
 םיבשותה יבושחמ דחא ,(ד״יה) לגיפש ףסוי השמ ׳ר םג םהיניבו
 ןכוסכ שמיש אוה — הליהקה תלהנה רבח היה תובר םינש .ריעב
 לכ אלל תוריסמבו הנומאב םהידיקפת ואלימ הלא םינכוס .ישאר
 ןוזמה יכרצמב רוחש קוש היהי אלש ורמשו והשלכ חופיקו הילפה
 .םדע הנולת םוש התיה אל םנמאו ,היסולכואל םיינויחהו םיצוחנה

 דע הער הביד לכ המיזה הקפסאה ינכוס לש וז האלפומ תוגהנתה
 לע הריבכ העפשה העיפשה וז תוגהנתה .ריעב םיידוהיה םיבשותה
 טמשנ רשאכ ,המחלמה ףוסב וליפאש ךכ .ריעב תירצמה היסולכואה
 רשאכ וא ,םיטסינימוקה־םימודאה ידיל רבעו הלשממה ידימ ןוטלשה
 ,תירעוהה הקילבופרה ישנאל םיטסינומוקה־םימודאה ןמ ןוטלשה רבע
 לק קזנ קר וקוזינ םידוהיהו יסחי טקשב ריעב ולא תורומת ורבע
 תורומתב רידנ הרקמ — שפנב תודיבא טעמכ ולבס אלו שוכרב
 שפנב תונברק וירחא הררג ןוטלשב הרומת לכ טעמכ יכ — ןוטלשה

 .ןוטלש יפוליח לש הלערתה סוכמ ותש םה םידוהיה בור יפ לעו
 טרפ ,אבצל סויגה תדוקפל ותייצ ,לודגה םבורב ,ראוועוא ידוהי

 לע הדיבכ הסמעמל התיה המחלמה .וטמתשה רשא םידוהי המכל
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 ,םיכנלו םימותיל ,המחלמה תונמלאל גואדל ךרוצה .ריעב הליהקה
 אל הדמב הליהקה תלהנה לע קיעה םיסיוגמה תוחפשמלו םיטילפל
 הלא .תירמח תלוכי ילעב תוחפשמ המכ ואב הליהקה תרזעל .הטעמ

 תולודגה תוזוחאה ילעב תא דחוימב ןייצל שי .לועב ואשנו םכש וטה
 ןמ אצוי אלל ,ריעה ידוהי לכש רוכזל שי .הכומסה הביבסבו ריעב
 ךרוצל הקיפה הלשממהש תויתלשממה תוולמה לועב ואשנ ,ללכה
 םתלוכימ הלעמל וליפא הלא תוולמ ונק ריעה ידוהי .המחלמה לוהינ
 איצוהל םירהממה ,םיגרטקמה תויפ תא םותסל ידכ — תירמחה
 וריכזה םיטילפה היצילאג ידוהי יכ ןייצל שי .םידוהיה לע הבידו זעל
 תסנכה לע הברה רפסל ועדיו ראווגנוא ריעה ידוהי תא חבשלו הבוטל
 .םהב ריעה ידוהי לש רוסמה לופטה לעו הב וכזש הבידאה םיחרואה
 ורזחש םיעוצפה לכ תא לבקל לוכי היה אל םייקה םילוחה תיב
 םקוה ןכ לעו םהב לפטלו םתוא זפשאל ףוחד ךרוצ היהו תיזחה ןמ
 אבצה תונוטלש םנמאו הז ךרוצל שמיש רשא ,הדש םילוח תיב ריעב

 .וז השק המישמב ודמע ריעה ישנא תרזעב
 ־ורטסואה היכרנומה הטטומתה הנושארה תימלועה המחלמה ףוסב
 לע רתוול ץלאנ ,םיגרובסבהה תחפשממ ,לורק ,הירגנוה ךלמ ,תירגנוה
 הירטסוא תנידממ הדרפנו הקילבופרכ הזרכוה הירגנוה .הירגנוהב ורתכ
 ןזורה השארבו ,השדחה הקילבופרה םלוא .תיאמצע הנידמל התיהו
 הירגנוהו ףלחוה הנידמב ןוטלשה .דמעמה הקיזחה אל ,לאכימ ילורק
 םיפוליח .ןוק הלב השארבו תיקיבשלוב־תיטסינומוק הנידמל התיה
 קלח וחקל ריעה ידוהי .ריעה ידוהי ןיב לודג דחפל ומרג הלא

 ןוטלשה לשו ימוקמה ןוטלשה לש םייטילופ־םיינידמה םייחב ליעפ
 — ךכ לכ םינושה םירטשמה ינשב ליעפ קלח וחקל אליממו יזכרמה
 הנושארו שארב לדתשמ ןוטלשל עיגמה שדח רטשמ .התוערמ תחא
 .תופידרו םירסאמ לש עסמב לחוהו םדוקה ןוטלשה ישנאמ רטפהל
 ןוטלשה ישנא לע תוומ ןיד יקספ ואצוה אל .ךכב וקפתסה םה
 יצראה ןוטלשב םידבכנ םידיקפת ואלמש םיאנידמ לעו ימוקמה
 ןיד יקספ ואיצוה אל םיטסינומוקה־״סימודאה" ףא .םדוקה יזכרמה
 .רהוסה יתבב ובשוהש ריעב "םיאוזרובה" — ״םינאגרוב״ה לע תוומ
 הירגנוה תא ופקת רשא (תירבה תונב) טנטנאה לש תואבצה
 ,תירבה ינב תואבצמ קלחכ ,םיקלטיאה םירנויגלהו ריעל וברקתה

 גוסנה ירגנוהה אבצה לש תודגנתה טעמכ התיה אל .ריעה תא ושבכ
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 חמכ רחאל .שבוכה אבצה י״ע רוצמב האבוה אל ריעה ךכ י״עו
 .הערל שיאב ועגנ אלו ריעה תא םייקלטיאה םירנויגלה ובזע תועובש
 הרידס הקפסאל גאדיש ,היריעה — ימוקמה ןוטלשהמ ושקב םה
 אבצה אב םהירחא .ריעה לוהינב וברעתה אל םה .אל ותו אבצל
 ריעה יבשות תא זחא תומ דחפו םהינפל ךלה "בוט״ה םמש .ינמורה
 יבשותב שוגנל ולחה ,יקלטיאה אבצל דוגינב ,םינמורה .תד לדבה אלל
 ולפטנו אוש תולילע ינימ לכ ולפט םה ,םירסאמ ,תופידר ולחה .ריעה
 .םוי לכב םישעמ ויה אבצה י״ע הזיבו םירסאמו תוכמ .ריעה יבשותל
 תא רוצעל ידכ והשמ תושעל שיש תעדל וחכונ ימוקמה ןוטלשה ישנא
 םילודג םימוכסב םיפסכ ןתמ י״ע הנוצקה תא ודחיש םה .הזיבה
 תוזיבה ,תושיגנה ולדח ךכו םהילייח תא ונסיר הלאו תובורמ תונתמבו
 םמוקמבו ריעה תא םינמורה ובזע םימי המכ רובעכ .ריעב םירסאמהו
 םיתפרצה תא ולביקו החוורל ומשנ ריעה יבשות .םיתפרצ םידודג ואב
 ,בר ןמז הכרא אל ריעה ישנא תחמש .הבר החמשבו תוחותפ תועורזב
 .ימואתפ ןפואב סנכנש יפכ ,ריעה תא םואתפ בזע יתפרצה אבצה ןכש

 הביבסה ירכאש ריעב תועומש וטשפ .ריעל סנכנ אל רחא שוביכ אבצ
 ידוהי .דודשלו זובל הריעה םידרוי ,םירהה ןמ דוחיב ,םיירפכה —
 הלא םיירפכ םא ,םינושארה תונברקה תויהל םילולע םהש וניבה ריעה
 םילייחהו םיניצקה תרזעבו ימוקמה ןוטלשה תרזעב .ריעה לע וטשפי
 רמשמה" תא ןגראל הליהקה הלחה ,תיזחה ןמ ורזחש םידוהיה
 ונייטצה .םשוכר לעו ריעה יבשות לע רומשל היהי ודיקפתש "יחרזאה
 ןמ ורזחש םיידוהיה םילייחהו םיניצקה "יחרזאה רמשמ״ה ןוגראב

 םשו תונושה תוינויצה תודוגאה םע םירשקב ואב הלא .היסורב יבשה
 .תימצעה הנגהה תוכלהב םירועישו ימואל ידוהי ךוניח ולביק םה
 .תורייעב םג אלא ,תולודגה םירעב קר אל ןגראתה יחרזאה רמשמה
 הרוסמה םתדובעל תודוה .ימוקמה לשמימה ישנאמ םהל קפוס קשנ

 .הלוכ הביבסבו ראווגנואב ידוהי םד ךפשנ אל האלפנהו
 .תוקזח תוירי רטמ לוקל הלילב וררועתה ריעה יבשותש םעפ הרק

 הביבסה ירכיא יכ ררבתה .םיפתרמל ודרי םבורב םידוהיה םיבשותה
 זע ברק רחאל ,םלוא םממז תא קיפהלו הריעה ץרפתהל םנמא וסינ
 םידדוש .םפדהל יחרזאה רמשמה חילצה ,לזרבה תליסמ רשג די לע
 .םיבר םיגורה םהירחא םריאשהב וגוסנו וזכ הבוגתל ופיצ אל הלא

 .זובלו גורהל ידכ הריעה ץרפתהלו בושל םלזמ תא רתוי וסינ אל םה
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 ישנא .רתויב רומח םוריח רטשמ ינוריעה ןוטלשח י״ע גהנוה ריעב
 לע םישנעב ורימחהו ריעה יבשות לע םדי ודיבכה יחרזאה רמשמה
 ןידה רמוח לכב ושינעה רתויב הנטק הריבע לכ לע .הרומחבכ הלק
 לע ורבע םישק תועובש .דוע ןודיזי אלו וארי ןעמל העש תארוהכ
 ןוטלש אלל הראשנ ריעה .טרפב םידוהיה לעו ללכב ריעה יבשות לכ
 לבא םשוכרו ריעה יבשות םולשל גאדש יחרזאה רמשמל טרפ ,ישממ
 םידבכנ המכ קרו הרזפתה ריעה תצעומ .ריעה לוהינב ברעתה אל
 ןוטלש םהירחאמ דמעש ילבמ ,ןוטלשה ןסר תא קיזחהל וצמאתה

 .ישעמו ישממ
 ושטנ ירעוהה ןוטלשל םינמאנ וראשנש הרטשמהו ירגנוהה אבצה

 תועובש המכ רחאל .םורדמו חרזממ הל ביבסמ וזכרתהו ריעה תא
 דצמ ברקו ךלוה 28 דודגה — יכשט ילגר ליחש עדונ הייפצ לש
 28־ה דודגה םש יכ ריעה יבשות לע ולפנ דחפו המיא .ריעל ברעמה
 ,ץיוולאהימ ריעה תא םרבעב ,ראווגנואל םכרדב .הצמשל עודי היה

 לע םידוהי המכ גרוהל ואיצוה םה ריעב ושעש הזיבו דושל ףסונ
 ילעב .דחפ וררועו םירשנ יפנכ לע האשינ וז העידי .םפכב לווע אל
 .םשוכר לכ תא םריקפהב םהינפמ וחרב הביבסב םידוהיה תוזוחאה
 תא םדקלו םהינפ תא םדקל דציכ הצע םיסכטמ ולחה ריעה יבשות
 ויח "יחרזאה רמשמה" ישאר .םשאר לע ללוחתהל תדמועה ,הערה
 אובל וחילצהו םיכ׳צה ינפ תא לבקל ואצי םה .וששואתהש םינושארה
 ריעב רדסה לע הרימשה הראשנ ויפלש םידקפמה םע םכסה ידיל
 הלבק היריעהו םיניטקרסקב ובשיי םילייחה ."יחרזאה רמשמה" ידיב

 .םישורדה םיכרצה לכ תא םהל קפסל המצע לע
 יבר ,ריעה בר ןכש ינחור העור אלל םג וראשנ ריעב םידוהיה
 .תימלועה המחלמה ףוסב — (1918) ח״ערתב רטפנ ,וועל רזעלא

 הלחה היסולכואהו לילכ הקתונ ריעה .בצמה רימחה עובשל עובשמ
 הביבסמ םיירפכה .םישדח המכ ךשמנ הז ארונ בצמ .שממ בער תלבוס
 םיפקומ ויה םירפכה יכ ,ריעב הריכמל םתרצות איבהל ולכי אל
 ,םירהצה־רחא תבשב ,םעפ .רבעמ תוכז םהל ןתנ אלש ירגנוהה אבצב
 ףיקתמ לחה ירגנוהה רמשמה .קזח תוירי ברקל ריעה ישנא ודרחנ
 השק ירזכא ברק ץרפ .יכ׳צה אבצה לש תוימדקה תודמעה תא
 חיסולכואה םג הלבס תוברקב .םידדצה ינשל תושק תודיבאל םרגש

 ואצמתה אל ,ריעב םישדח ויהש םיכ׳צה .שפנב תודיבא תיחרזאה
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 ,םירגנוהה .תושק תודיבא ולבס םהו היתואטמיסו ריעה תובוחרב
 אבצה לש ופרועב וחיגה ,םהל םיריהנ ויה ריעה תואטמיסו תובוחרש
 רבג רבדה לש ופוסב .םודימשהו םימלש םידודגו תוגולפ וקתינ ,יכ׳צה
 םה הרירב תילדב .תשומחת רסוחמ ולבסש ,םירגנוהה לע יביצה אבצה
 תליסמ ךרד וגוסנ םה .םהידיב ויהש הביבסב םירפכה ןמ םג וגוסנ

 .ףאשט םיכרדה תמוצל ןווכב ,םדיב דוע התיחש הדיחיה ,לזרבה
 תיטפרקה־היסור םע ,ראווגנוא .הנורחאה תירגנוהה תבכרה התיה וז
 תיטפרקה היסורמ םירגהמה תטלחה יפל ,בוטה הנוצרמ החפסנ ,הלוכ
 לש האישנ ,קיראסאמ .ג סאמוט םע םכסה ידיל ואבש ,ב״חראב
 ףרוצת תיטפרקה־היסורש — השדחה תיקבולסוכ׳צה הקילבופרה

 .תוברתו תד ,ךוניח וינעב הימונוטואמ הנהתש יאנתבו היכ׳צל
 תוברקבו ירגנוהה אבצל םינומא ורמש םידוהי םיריעצ המכ
 ריעה תואובמ תא םריכהב .םירגנוהה דצל יולגב ודמע םינורחאה
 םידודג לע וא תורמשמ לע טושפל םדיב הלעו היתובוחר לב תאו
 ידימ תורכינ תודיבא ולבס הלא .עירפמ ןיאב ריעב םינוחה םינטק
 ירדגו םיסרתמ ומקוה ,הליל רצוע לע וזירכה םיכ׳צה .הלא םיריעצ
 ברקה רחאל .הזה םיריעצה ץמוק ינפב וננוגתה ךכו םיילמשח לית
 תא הלא םיריעצ םג ובזע ,תגסל וצלאנ םירגנוהה רשאב ,ןורחאה
 ובזכאתה הרהמ דע םלוא — ,גוסנה ירעוהה אבצל ופרטצהו ריעה
 םחלל שממ ובער םה .םהיפלכ םירגנוהה לש געלהו זובה סחי לשב
 םינש .ריעל רוזחל םהל רשפואיש תושקבו םיבתכמ םיריטממ ולחהו

 דצמ הנינח םרובע וגישה הליהקב םידוהיה יגיהנמש דע ורבע תובר
 .םריעל בושל ולכי זאו תונוטלשה

 תודיקפה העבתנ ,ריעב ןוטלשה תא ולבק םיכ׳צהש רחאל דימ
 רשא םידיקפה ןמ הלא .השדחה הנידמל םינומא תעובש עבשהל
 תינוריעה תודיקפב םהיתומוקמ לע וראשנ םינומאה תעובש תא ועבשנ
 ישארה ראדה להנמ .דימ ורטופ עבשיהל ובריסש הלא .תיזכרמהו
 וכלה םיבר .דימ רטופו עבשהל בריס רדנסכלא רמ ידוהי היהש ריעב

 ,ריעל ירגנוהה ןוטלשה בושב םהל הדמע אל וז תוכז םלוא .ויתובקעב
 .ךכ לע ונרפס רבכו םינמרגה תוסחב

 היצרטסינימדאה תא ונגריא ,ריעב ןוטלשה תא ולבק רשאכ ,םיכ׳צה
 לבחה לש הריבה ריעכ הזרכוה ראווגנוא .תמלשומ הרוצב תינוריעה
 ידרשמ לכ .יזכרמה ןוטלשה בשי הב ,דרוהוזוא םשה תא הלבקו —
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 םיטוחה יכשומ .םייטילופה םייחה םג אליממו ריעב וזכרתה הלשממה
 ווטנו ומקרנ הב ,ריעב םמוקמ תא ואצמ תיצראה תוינידמה לש
 םייטילופה םייחה זכרמ ףא .וז הנטק הנידמ לש םייטילופה םייחה
 ומכ םיידוהיה םינינעח לכ וכתחנ הבו וז ריעל רבע םידוהיה לש
 אל) ,תיטפרקה־היסורל תיאמצעה תיסכודוטרואה הכשלה תמקה
 תוריחבה תכשל (היקבולסל ידוהיה יסכודוטרואה זכרמל ףינסכ
 טנמלרפה - םייסל תוריחבה — ,יקבולסוכי׳צה טאניסלו טנמלרפל

 .תיטפרקה־היסור לש



 ׳ז קיפ
 תיללכה היסולכואהו םידוהיה

 תירצונה חיסולכואה ןמ ךרעב 30% וויה ,דורוה׳זוא וא ,ראווגנוא ידוהי
 םידוהיה תעפשה .(םיבשות 40,000 ךותב םידוהי 12,000) תיללכה
 ויה התלוכרמו ריעה רחס .ריעה לש םייחה יחטש לכב תרכינ התיה
 .םיגחבו תותבשב רכינ יוטב ידיל אב רבדה .םידוהיה ידיב רקיעב
 עיגהש ריית וא עסונ .תורוגס ויה ריעב םיישארה תובוחרב תויונחה
 ויהש — תולגעה ילעב םג .רבדב דימ שיגרה גחב וא תבשב ריעל
 םמוקמ דקפנ — לוח תומיב ריעב תורוחסו תואשמ ריבעהל םיליגר
 הצקוה דחוימ םוקמ .םידוהי ידיב ולוכ היח הז עוצקמ .גחבו תבשב
 םיכחמו םיוסמ בוחרב םינוח ויה םה .תולגעה ילעבל ריעה תלהנה י״ע
 לכל בור יפ לע .םהיניב תובירמו תוטטק ויה אל .הלבוהל האירקל
 ןיב וררש תוערו םולש — .ולש דחוימה הלגעה לעב היה יאנוטיס
 דחא לש קחד תעשבו ,ינשל דחא ורזע םה דימתו תולגעה ילעב
 םלוכלו הדובעב םקלח תנמ היה יתפומ רדס .הרזעל םלוכ ורבחתה
 הדובע דחמ .השק עוצקמ היה הז .הסנרפ ,רתוי וא תוחפ ,התיה
 ילעב .תולגעהו םיסוסב לופטל רסמתהל ךרוצה ךדיאמו השק תיזיפ
 .הז ףנעמ וסנרפתהש םידוהי ויה םה ףאו םילבס םג וקיסעה תולגעה
 אלו — םיעסונ םיליבומ ויהש (זעלב סרעקאיפ) תורכרכה ילעב םג
 רשאכ .םידוהי םבורב ויה ריעל הנממ וא תבכרה תנחת לא — תואשמ
 ונקו תורכרכ ילעב המכ ורבחתה םינושארה םיסובוטואה ריעב ועיפוה
 תטחת המכ ויח ריעבו תבכרל םיסובוטוא וק היה .םיסובוטוא ינש
 .תבכרל עוסנל םינינועמה תא םיטלוק ויהש ,תועובק תועשב ,ףוסיא

 ןינועמ היהש ימו ישארה בוחרה לש לולסמב קר ועסנ םיסובוטואה
 עסונה תא הליבומ התיחש ,הרכרכב ןיידע שמתשה תדחוימ העיסנב

 .וירוגמ םוקממ
 .חפ הצופ ילבמ התכלהכ תבש לע ורמש םיסובוטואה ילעב םג

 בשחתה הריבה ריעב בשיש ,יצראה ןוטלשה םגו ,ימוקמה ןוטלשה
 .םידוהיה לש ינידמה םלקשמבו םחכב



 ראווגנוא 257

 םשב ידוהי .שארב םידוהי ודמע םייללכ םיבושח תודסומ המכב
 תועוצקמה ילעב תודחאתה שארב תובר םינש ךשמב דמע רלזיירק
 רחא ידוהי תוריחבב רחבנ — וז ותרשממ רטפתה רשאכ .םירחוסהו
 שאו םשב ידוהי היח םירחוסה ןודעומ שאר בשוי .ץיבוקשרה םשב
 .ומוקמב רחא ידוהי רחבנ ימואתפ ןפואב רטפנש רחאל — ץנגיא

 המכ שארב םיאפור םידוהי ודמע יללכה ינוריעה םילוחה תיבב
 ותוא הנימו חיכ׳צמ אפור איבה יצראה לשמימה .תובושח תוקלחמ
 התצר אל תימוקמה היסולכואה .ישאר חתנמלו םילוחה תיב להנמל
 .חתנמכ ותויחמומב יפוד הליטהו הלעמלמ חנצומ אפור םע םילשהל
 ותוא ריבעהו םיבשותה ןוצרל יצראה לשמימה ענכנ קבאמ רחאל
 יכ׳צה ןויגלה םע ריעל אבש רחא אפור םע םג היה ךכ .ודיקפתמ
 ,ןוטלשה תוססבתה םע ,םינש רשע רחאל .הקלחמ להנמכ הנמתנו

 יכ׳צה ןויגלה םע אבש אפורה .םיאפורה תודועת תא קודבל ולחה
 םגישהל לוכי אוה ןיאש ורמואב ויתודועת גיצהל לוכי היה אל היסורמ
 אוה .אפורל הזחתה חז אפור יכ ררבתה — .תיטיבוסה־היסורמ
 .תישעמה הכאלמה תא שבוחכ דמלו הנושארה המחלמב שבוח היה

 תיבב אפורכ ותדובעמ ןוצר תעבש התיה אקווד תימוקמה היסולכואח
 בוזעל היה ץלאנ אוה לבא — וירוחאמ הדמעו ינוריעה םילוחה
 ,ןולב .ה ר״ד ,ידוהי אפור הנמתנ תונורחאה םינשב .ותדובע םוקמ
 לבקל הצר אל יכ ,ותרשממ רטפתה אוה לבא .םילוחה תיב להנמל
 ,ץיבוליניד ר״דה ,ירצונ אפור הנמתנ זאו תונוטלשה ינפב תוירחא
 לשמימה .היסולכואה ללכ לע לבוקמו ילרביל ירצונ ,ראווגנוא ןב

 ישארה אפורה ןוגכ ריעב תויארחא תורשמל םידוהי הנימ יצראה
 .ריעה לש ןושארה הבר יאצאצמ היהש ןמזייר דלונרא ר״ד ,יזוחמה
 — ריעה ריכזמ ;יכ׳צ אפור הנמתנ ומוקמבו רטופ אוה ןכמ רחאל
 םישנא רגיש יכ׳צה לשמימה .ינוריעה ןוטלשה לוהינ תא עבק םצעבש
 םידוהיה ויה םהב םגו תינוריעה תודיקפב ודבעיש היכ׳צמ םינמיהמ
 תקלחמ שארב .תובושח תודמע וספת םה .רכינ רפסמב םיגצוימ
 יכ ןינעמ .ןייטשנירג .מ ר״ד דמע ינוריעה קשמה תקלחמו הלכלכה
 דמעומה דעב הצעומב ועיבצה םירגנוהה םירצונה הצעומה ירבח םג
 ןוטלשה גיצנ לש ותודמעומ תא לכסל תנמ לע - ,ריעה ןב ,ידוהיה
 ירבח לש היה קומינה .ומולש ישנאמ וז הרשמל תונמל חצרש ,יצראה
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 אלו ריעב לדגו דלונה ריע ןג דעב םיעיבצמ םהש ,םירצונה הצעומה
 .היברומ וא הימהובמ אבומש דמעומ דעב

 ראסימוק ריעב טלש ,םיכ׳צל 1919 תנשב ,רבע ריעב ןוטלשה רשאכ
 .םירצימ אלל ןוטלש טלש הז ראסימוק .יצראה ןוטלשה י״ע הנמתנש
 דע ךשמנ הז בצמ .רבד לכ קשי ויפ לעו ריעב דיחי טילש היה אוה
 תינוריעה הצעומה לש תונושארה תוריחבל ושגינ ובש 1923 רבוטקואל
 םעטמ םינוממ 6־ו םירחבנ 50 םהמ - רבח 56 ןמ תבכרומ התיהש
 תוגלפמה 1923־ב ומייקתהש הלא תוריחבב .יצראה יזכרמה ןוטלשה
 המישרב תוריחבל וכלהו ודחאתה תינויצה העונתה םג ,תוידוהיה
 15־ב הכוז איהשכ הלדגב הינשה הגלפמכ האצי וזו הדיחא תידוהי
 ינש ןגסכ ,ד״וע ,ץיבוקסוי .מ ר״ד רחבנ ךכמ האצותכ .םיטדנמ
 תיללכה תידוהיה המישרב ורחבנש םידוהיה דבלמ .ריעה שאר לש
 ורחבנ תיטסינומוקה המישרב .תויללכ תומישרב םג םידוהי ורחבנ
 המישרב דחא ידוהי רחבנ ןכ .םידוהי 3 ויה הלא ךותמו םיריצ 7
 .תיטרקומד לאיצוסה תגלפמ לש המישרב ףסונ ידוהיו ,םירגנוהה לש

 לש הדיחאה המישרה רשאכ — 1927 תנשב תוריחבב םג הרק ךכ
 תומישר המכ ועיפוה תינוריעה הצעומל תוריחבבו הגלפתה םידוהיה
 םידוהי 17־18־ל דימת עיגה הצעומב םידוהיה יגיצנ רפסמ — .תוידוהי
 דימת רחבנש תינוריעה הצעומה רבחכ דחוימב טלב .תונוש תוגלפממ
 ףוסב) .רוסמו ליעפ ידוהי ןקסע — ןרטש לאפר ׳ר תידוהיה המישרב
 הצעומב ןהיכ אוה הנש 20־כ (ביבא־לתב רטפנו לארשיל הלע וימי
 לכבו ול םינמאנ וראשנ םידוהיה ויחלוש .הקספה אלל תינוריעה
 תינוריעה םיפסכה תדעוב רבח היה .הצעומה רבחכ רחבנ תוריחבה
 רשפא ריעה לש תינוריעה־הירפסב .תילאיצוס הרזעל הדעוב רבח ןכו
 םיירבע םינותע המכו אשראוומ םידוהיה םינותעה תא לבקל היה
 העונתה לש "םלועה" תא לבקל היה רשפא כ״ומכ .לארשי־ץראמ

 .תינויצה
 .תירבעל םג ומגרות תינוריעה הירפסב ומסרפתנש ,תועדוהה לכ

 לש תוארוהה תא וליכה יונמ ארוק לכ לבקש ,האירקה יסיטרכ
 ועידוה היסולכואה לש דקפמב .תירבעה הפשב םג האירקה ימלוא
 הקוחה יפל .ידוהיה םואלל םתוכייתשה לע לודגה םבורב םידוהיה
 20% הנמ אוה םא ימואל טועימ לכ יאכזו יאשר היה תיקבולסוכ׳צה

 היה ,יצראה םגו ,ימוקמה ןוטלשה .תימואלה ונושלב שמתשהל ,ריעב
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 .תימשר ןושלכ ,ימואלה טועימה תפשב םוקמ ותואב ריכהל בייח
 העגנש היעבב עגנו רביד םייסה ריצ רשאכ יסור־וטפרקה םייסב
 םואנל היה לוכי — ירגנוה ימואל טועימ היה ובו םייוסמ םוקמל
 ןינעב ומואנ תא םייס רשאכ םלוא תירגנוהה הפשב ומואנ תא

 .תיכ׳צ וא תיסור רבדל בייח היה רחא אשונ לע רבדל רבעו יפיצפסה
 ןמ 23.3% ויה ידוהיה םואלל םתוכייתשה לע ועידוהש םידוהיה
 ךא תירבעה הפשב שומישה תא שורדל ולכיו תימוקמה היסולכואה
 ועיפוהש תוינוריעה תועדוהל טרפ — וז םתוכזב ושמתשה אל םה

 .תירבעב םג
 .תרכינו הלודג התיה ריעה תצעומב םינויצה םירבחה תעפשה
 ןכו יממעה ירבעה רפס תיבל היריעה תובצקהב יוטב ידיל אב רבדה
 םירבחה תלועפל סחייל םג שי ."הנבי" תירבעה היסנמגל הבצקהב
 .םיירבע תומשב ריעה תובוחר תאירק תא ריעה תצעומב םינויצה
 בוחר" ימשר ןפואב ארקנ יממעה ירבעה רפס תיב םקוה ובש בוחרה
 עדונה ידוהיה אפורה םש לע ארקנ רחא בוחר ."לצרה רודואית ר״ד
 .ריעה לש דובכ תוחרזאב דבכתנש ידוהיה ."ןודנול ןימינב ר״ד בוחר"
 .םיניקת ויה םיירצונה ריעה יבשות ראשל םידוהיה ןיב םיסחייה
 .ילרביל ירצונ היהו םידוהי ןיב ךנחתנש ,רבעשל רמוכ היה ריעה שאר
 ,תיטפרקה־היסורל היברוממ אבש יכ׳צ םנמא היה זוחמה לע הנוממה
 ידוהי םע םיקודה םירשק ויה םהינשל .ילרביל היה אוה םג לבא
 הדהאב ןייטצה אל — דיקסב לטנא ר״ד ,לשומה םנמא .ריעה
 לכ רסוחמ היה אוה םלוא ,םוקמה ידילימ היה יכ םא ,םידוהיל
 רמ ,לבחה אישנ .יצראה ןוטלשב ןהו ימוקמה ןוטלשב ןה העפשה
 רוטרטסינימדאו חקיפ היה אוה ,גארפמ ודיקפתב ןהכל אב ,לאפיזור
 ר״ד .תרכינ הדהאל וכזו ובלל תוליסמ ואצמ םידוהיה ינקסע .החמומ
 דילי ,יצראה דרשמב תותדה ינינע לע הנוממ היהש ,דיקסב רדנסכלא
 ונממ הנוש היה לבא רוטנרבוגה לש ונייחא היה .רמוכ ןבו ראווגנוא
 ירצונ היה .הבוט שידיא רבידו םידוהי ןיב ךנחתה אוה .םידוהיל וסחיב
 .םהילא בורק היהו םידוהיה תא דאמ דהא .לודג לרביל לבא יתד
 דימת התיה ותלדו ,םידוהיה םע םיצימאו םיקודה םירשק ול ויה
 תוליהקה ינינע — לבחב תותדה ינינע לע הנוממכ .םהינפב החותפ
 ךמת .תידוהיה היליחקה ינינע לכב יקב היהו ,ותוכמסב ויה תוידוהיה
 הניש אוה םלוא ,תונויצה ןמ קוחר היה ןכ לעו שטאקנוממ ר״ומדאב
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 םיימלועה יחרזמה יגיהנמ לש ןתעפשהב טעמב אל תונויצל וסחי תא
 תאמ םיינויצה תושירדב ךמת זאמ .שטאקנומבו ראווגנואב ורקיבש
 םחלש השקה סחיה תא ךכרל לדתשהו — תויסכודוטרואה תוליהקה
 ,םייתד םינויצ תונמל רזע ותלוכי תדימב .תיתדה תונויצה יפלכ
 ללכב תיטפרקה היסורב תוידוהיה תוליהקה תולהנהל יחרזמה ירבח
 ר״דה ,הרטשמה לש יללכה חקפמה םג .טרפב ראווגנוא תליהקלו
 אוה .לארשי בהוא היה ,תיטפרקה־היסורב ןהכל גארפמ אבש ,רה
 רשאכ .ץראל ולעש םיצולחל םינוכרד איצמהל רשפאה תדמב רזע
 בצמה קנורש טכירבלא ר״ד אב ומוקמבו גארפ ריעב ןהכל רבעוה
 אוהו היברוממ הידוהי התיח קנורש ר״ד לש ותשא יכ רתוי רפתשה
 ותשא רשאכ יכ רסמנ .חז ןודנב היתושקב לכ ירחא אלמל לדתשה
 התא דחי ךלה טאטשניזרטל גארפמ ,םיצאנה שוביכ ימיב ,השרוג
 םידוהיה לש הנולת לכ התיה אל תאז הניחבמ .הלרוגב ףתתשהו
 התארש הכומנה תודיקפה .יצראה ןוטלשב ההובגה תודיקפה יפלכ
 .הז וקב תכלל הצלאנ םידוהיה יפלכ םהילע םינוממה לש סחיה תא
 תיצראה תודיקפבו תימוקמה תודיקפב םיקהבומה לארשי יאנוש םג
 .םלוק תא ךימנהלו קפאתהל וצלאנ — רוסחמ היה אל חלאכבו —
 לבא — םייטרפה םהייח תוחרואב לארשי יאנוש וראשנ םהש ןבומכ

 תדמב ,םידוהיה יפלכ םסחי היה םחב ודבעש םידרשמבו רובצ ינינעב
 .ןגוה ,תלוכיהו רשפאה

 — החוורל םהינפל וחתפנ רפסה יתבו יסורה ריעצה רודה רגבשכ
 רעונה ינפב םירוגס םיהובגה רפס יתב ויה ירגנוהה ןוטלשה תחת
 ןכו ןירב ,גארפ לש תואטיסרבינואב דומלל ועסנ םה — יסורה
 ירודח ויה םה ,םהידומל קוח רמגב ,התיבה םבושב .הבלסיטרב
 היסולכואה תא םיתיסמ ולחהו ,תיטסניבוש ,תיאנק — תימואל־חור
 רחוסה ילגר תא קוחדל הלומעתב ולחה םה .םידוהיה דגנ תימוקמה
 .ריעב םיילכלכה םייחב ןחב קיזחהש תודמעה ןמ וקיחרהלו ידוהיה
 תרכינ יד הרוצב הלחה תירצונה היסולכואהו ירפ האשנ וז התסה
 .תוירצונ תויונח חותפל ורזע םה .םידוהיה לש תויונחמ הלגר ריקוהל
 סחיהו םיבוטה םימיה תא רכזש םירצונה םיבשותה לש שישקה רודה
 ריכזהו ץרפב דומעל הסינ — ,םירצונה םיבשותל םידוהיה לש דהואה
 .ירגנוהה ןוטלשה ןימיל ודמעו ורזעש םידיחיה ויה םידוהיה יכ רעונל
 יבבלו ןיקת סחי .ללותשמה רעונה תא ןסרל וחילצה םח המ תדמב
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 דמע רשא ,ירצונה יסכודוטרואח ףושיביכראה ןיבל ריעה בר ןיב היה
 םהינש ואיצוה ץיק לכב טעמכ .ריעב םירמכל שרדמה תיב שארב םג
 הכירבב ןכו רהנב הצחרב תועינצ דעבו תוצירפה דגנ ףתושמ זורכ

 .תינוריעה
 .תיללכה היסולכואב םיברועמו םיטקש םישנא ויה ראווגנוא ידוהי
 םה .םיידוהי םיבשות קרו ךא וזכרתנ ובש דחוימ ידוהי בוחר היה אל
 ,ראווגנוא .היתואטמסו היתובוחר לכבו ריעה יקלח לכב םירזופמ ויה
 היה מ״ק 40 ה״סב ,שטאקנומ ריעהמ הקוחר התיה אלש יפ לע ףא
 יניפוא לדבה םייק היה תאז לכב ,הינשל תחאה ריעה ןמ קחרמה
 ריעש ,גרב זוחמ .שטאקנומ ידוהי ןיבל ראווגנוא ידוהי ןיב יתוהמ
 שורומאראמ זוחמל רתוי המיאתמ התיה שטאקנומ התיה וב זוחמה
 םייברעמה תוזוחמל רתוי םימיאתמ ויהש הזוחמו ראווגנואל דועב —
 לבא ,ויה םייטיא .םיססות ויה אל ראוועוא ידוהי .הנידמה לש
 התיה ראוועואב הליהקה .םייתפומה םהירודיסב ונייטצהו םיבשוימ
 ויח םה .ללכושמה הננועמבו הירודסב תוליהקה רתי תמועל תפומל
 .שטאקנומ ידוהימ םתבשחמ ךלהבו םהיתוכילה ,םהיסומינב םינוש
 ריעה ינבר ףא .שטאקנומב ומכ תוינורקע תובירמ ויה אל ראווגנואב
 .שטאקנוממ יברה םהב םחלנש םיעצמאה םתואב תונויצב ומחלנ אל
 תיב לע אלו םינויצה לע ריעה ינבר י״ע ולטוה אל םירוסיאו תומרח

 תודעתה התיה םנמא ."הנבי" תירבעה היסנמגהו יממעה ירבעה רפסה
 הלאכ םידממב אל םלוא ,םהלש רפסה יתבו םינויצל םידיסחה דצמ
 םימש םשו לארשי דובכ לוליחל טעמב אל ומרגש שטאקנומב ומכ
 ילואו תירצונה היסולכואה ךותב ךכ־לכ וטלב אל םידוהיה .םיברב
 רשאמ םיקומע רתוי םישרש ריעב תוללובתהה התכה ךכ םושמ
 ויה אל תבורעת יאושינש ףא ,רעונה תורוש ןיב דוחיב שטאקנומב

 .ללכו ללכ ריעב
 יסורה רעונה לחה ,הינמרגב ןוטלשל רלטיה ינטשה ררוצה תולע םע
 היצנגלטניאה .תאש רתיבו החלצה רתיב וישכעו שאר םירהל בוש
 חסונב תקהבומ תימישיטנא חור הרודח התיה — הריעצה תיסורה
 וללה םיריעצה .םדע דומעל חכ ורצע אל רבכ םינקזהו רלטיה
 ןתנ הזש ןבומ ,םמוקמ וספתו ,ריעב םהיתודמעמ םינקזה תא וקיחרה
 םיבשותל םידוהיה ןיב הלועפה ףותיש .םיירובצה םייחב ויתותוא תא

 .םייקתהלמ ירמגל לדח םיחטש המכבו טעמתנ םירצונה
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 תוינוריעה תורשמהו תודמעה לכמ טעמכ וקחרוה םידוהיה ידהוא
 לארשי תאנש הרודח — תשדח תודיקפ האב םמוקמב .םהידיב ויהש
 םה הלא םידיקפ יכ ודיעה העימש ידעו היאר ידע .רתויב העורג
 וירוריגו רלטיה תודוקפ תא ,רתויב תירזכאה הרוצב ,לעופל ואיצוהש

 .ראווגנוא ידוהי לוסיחל ירגנוהה יצראה לשמימב
 ןיב וררשש םיבוטה םיסחיב םלועמו זאמ הנייטצה ראווגנוא
 וא תיניטור ,תירגנוה ,תונוש תופשב ורבד םיבשותה .ריעה תיסולכוא
 תירקעה הפשה .תיכ׳צ םג ריעב היקבולסוכ׳צ ןוטלש תעבו תיניארקוא

 .תירגנוהה הפשה התיה ריעה תיסולכוא בור הב שמשתהש
 :ןוגכ .םידוהיה ידיב הלוככ הבור טעמכ ויה ריעב רחסמה ייח

 ,השבלהה תויונח .עונלוקה יתב ,ינועמקהו יאנוטיסה רחסמה ,הישעתה
 ןוטלשה תעב .םיצעב רחסמה — ,דחאל טרפ תחקרמה יתב ,למשחה
 ולחהו הימהובו־היברומ תוצראמ םייכ׳צ םירחוס ואב ריעב יכ׳צה
 ןיב ידדה דובכ יסחי וררש ןפוא לכב .ריעב רחסמה ייחל רודחל

 .םידוהיה ןיבל תירעוהה תירצונה היסולכואה
 ןודעומה לש ר״ויה .ריעב ודסונש תודוגאה לכב םירבח ויה םידוהיה
 םירחוסה לש םבור בור יכ וילאמ ןבומ והזו ,ידוהי דימת היה ירחסמה

 .םידוהי ויה
 — תיתלשממ יצח התיהש — הריעז הישעתו הכאלמ ילעב תדוגאב
 ינימ לכל םיחמומ לש תודועת ןתמל תכמסומה תושרה התיה איהו
 הדיעמה ,הדוגאה לש הדועת אלל .הריעז הישעתו הכאלמ לש םיפנע
 רזועכ כ״חאו ,דימלתכ םדוקמ ,עוצקמב החמתה ,הב קיזחמה יכ
 רשפא־יא ,ףנעב יאמצע החמומ השענ תוחמתהה ףוסבלו ,החמומל
 .ףנעו ףנע לכב הכאלמ תיב וא — קסע תחיתפל ןוישר לבקל היה
 ,הריעז הישעתו הכאלמ ילעב ןיב הבר העפשה התיה וז הדוגאל ןכל
 .התלהנהו הדוגאה ר״ויל תוריחב םינש 4 לכב המיקתה וז הדוגאב
 .תיתלשממ תרכשמ לביקש ,ידוהי דימת ןהכל רחבנ הדוגאה ר״ויכ

 ךרוצה ללגב רתויב תטעומ םידוהי תוחכונ התיה תינוריעה תודיקפב
 תדובע תא להינ השעמלש ינוריעה ישארה ריכזמל .תבשב דובעל
 לע וטו תוכז התיה ריעה ריכזמל יכ ,רחבנה ריעה שאר אלו ,היריעה
 אלל הב ףתתשה אוהש תורמל ,תינוריעה הצעומה לש הטלחה לכ
 — תילכלכה הקלחמה להנמ .הידוהי הדיקפ התיה — ,העבצה תוכז
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 ר״דה ,ריעה דילי ידוהי היה — היריעה לש תובושחה תוקלחמה תחא
 .םוקמה ידלימ היה אלש יכ׳צה דמעומה אלו רחבנ אוה .ןיטשנירג

 ןוטלשב וכמתש ,ריעב ועיפוה תירגנוהה הפשב םיימוי םינותע ינש
 םינותעה לש םיישארה םיכרועה .ינוריעה ןוטלשב ןכו יכ׳צה יזכרמה
 טלמחל וחילצה םהינש רסמנש יפכ .םידוהי ויה תכרעמה ירבח בורו
 .ירגנוה ןוטלשל בוש הרבע ריעה רשאכ ,ןוטלשה יפוליח תעב םשפנ לע



 ׳ח קרפ
 ריעב היחתה תעונת

 ןוטלשהמ רבע לבחה רשאכ ,תיטפרקה־היסורב ןוטלשה יפוליח םע
 הקזח הפונת ריעב היחתה תעונת הלבק יקבולסוכ׳צה ןוטלשל ירגנוהה
 הדסיימ .ריעב הנושארה תינויצה הדוגאה הדסונ ט״ערת תנשב .רתויב
 הדעה ידבכנמ םיבר .היברסב דילי — ,ריעה ןזח ,בילטוג רמ היה
 םירבח .יחרזמה תדוגאל רקיעבו ,תינויצה העונתל םדי תא ונתנ

 .םייחרזמ םינויצ םהש יולגב םמצע לע וזירכה הלהקה תצעומב םיבר
 ריעה ברל דלוונירג ףסוי םהרבא ברה ,א״פרת תנשב ,לבקתנשכ
 םהש םחיתוזרכהמ וגוסנ ריעה ידבכנמ המכ .בצמה המ תדמב הנתשנ
 לבא ,תינויצה םתפקשהל ושחכתה אל םה ,יחרזמה תעונתל םיכייש
 ירבח םה התעמ תינויצה העונתה םע הלועפ ופתש אלו םייביספ ושענ
 שרדו םלוכל ארק ריעה ברש ורמא .םירתסנ ונייה ."תינופצ יחרזמ"
 שחכתהל וא הליהקה תלהנה תצעומב םירבח ןהכלמ רטפתהל םהמ

 .הבחרתהו העונתה החתפתה ןכ יפ לע ףא .םתורבחל
 המוצע הפיחד ונתנ דוחיב .תישעמ התיה ריעב תינויצה הלועפה
 היסורב .היסורב יבשהמ ובשש ,םילייחהו םיניצקה וז תישעמ הלועפל
 םג העיפשהו ,היסור ידוהי ןיב קומע שירח ןויצ יבבוח תעונת השרח

 תימואלה הרכהה תא הריבגה ףא רופלב תרהצה לש המוסרפ .םהילע
 .םידוהיה לש

 העונת ."המידק רמושה" תעונת ריעב הדסונ (1922) ב״פרת תנשב
 ,אוהו בהלנ ינויצ היה ,רפופ סדנהמה ,הדסימש םיפוצ תעונת התיה וז

 יכ׳צה־יצראה ןוטלשה .קהבומ ינויצ ןויבצ הל ןתנ ,העונתה שארכ
 תועונת לש תורגסמהמ ידוהיה רעונה תא איצוהל רתויב ןינועמ היהש
 תקלחמ תא להינש ,ק׳צפ סדנהמה .ןוגראב ךמת ,תוירגנוהה רעונה
 םיפוצה תעונת ןימיל דמע — גארפמ דחוימב חלשנ אוה — רעונה

 .ירמחה ןבומב ןהו ירסומה ןבומב ןה
 קרו ךא רוציל רשפא תינויצ הריוא יכ עדי יזכרמה ןוטלשה
 ושילחי ךכ י״ע אליממו — ידוהיה ימואלה רעונה תועונת י״ע
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 תויצראה רעונה תועונת .הירגנוהל םירגובמה לש םתקיז תא םג
 — ״יבכמה״ תעונת ודסונ .לבחה לכב םיפינס דסילו םיקהל ולחה
 ,"ינויצה רעונה" םשב םיללכה םינויצה תעונתל החפתסה ןכמ רחאלש
 תעונת .תיצראה "יחרזמה" תעונתל הפנתסהש "יחרזמ יריעצ" תעונת

 ."ר״תיב" תעונתו "ריעצה ץולחה" ןכו "ץולחה"
 ףוסאל ולחה .תישעמ תינויצ הלועפ חתפל ולחה וללה תועונתה
 ברע ירועש ודסי .םינויצ םיעוריאו תוביסמ וכרע .ל״קקל תומורת
 ,"ינויצה רעונה" לש ףינס ,ריעב "ר״תיב ןק" םקוה .תירבע דומלל
 לע רמש "יבכמה" ףינס ,"ץולחה" ,"יחרזמ יריעצ" ,"ריעצה רמושה"
 איה דוחיב — םיאטרופס םידוהי לש הצובקל ךפהנ אוה ודוחיו ומש

 .ימואלה ינויצה הנויבצ לע הרמש לבא תולמעתהה ףנע תא החתפ
 דורוה׳זאב הנושארה תינויצה הדיעוה המיקתה (1923)ג״פרת תנשב
 םיקהל — תישעמ הלועפ לע טלחוה וז הדיעוב .ראווגנוא —
 דסונו ךכ םשל תיבגמ הרבעוה .תיטפרקה־היסור ידוהימ ץראב בושי
 .תיטפרקה־היסורמ םילוע ויה וילא םינושארה םילועהש "הנוי רפכ"
 .שטאקנומו דורוה׳זוא םירעה ןיב תינויצה הדובעה הקלוח וז הדיעוב
 הקלחמה היהת — לבחה לש הריבה ריע איהש — דורוה׳זואב

 טניו׳גה לש ובשומ םוקמ ,שטאקנומבו ןוגראה תקלחמ ןכו תינידמה
 — לבחה ידוהיל ףקיה תבר הרזע תלועפ םהה םימיב חתפש —
 תינויצ הדיעוב .תוברתה תקלחמ ןכו תילאיצוסה הקלחמה םקות
 תורשעמ ריצ 70 ופתתשה הז לבחב ןכו ריעב הנושארה התיהש וז
 האציו היתולועפל הפונת תינויצה העונתה הלבק ךכ .םיינויצ םיפינס
 (1925) ה״פרת תנשב ,ריעב רקבל ולחה םיינויצ םיגיהנמ .בחרמל
 דווגידוו לנולוקה םע דחי יקסניטוב׳ז באז ינויצה גיהנמה ריעב רקיב
 יבכמה לגד תא תויגיגחב וכנח לגרודכ לש לודגה שרגמבו ,ילגנאה
 לש תולודגה תונגפהה תחא התיהש ,וזה תינויצה הלועפה .ריעב

 .םירצונה םיבשותה לע םגו ריעב זע םשור התשע ,תינויצה העונתה
 איהו תוינויצה תועונתה לכמ םירבח ופתתשה ובש יזכרמ דעו םקוה
 תיב םקוה (1924) ד״פרת תנשב .ריעב תוינויצה תוליעפה תא המאית
 ,ןוגכ םירוסמ םינויצ המכ לש םתלועפל תודוה ,יממעה ירבעה רפס
 תיב .רללימ רמו דנורגשיפ ,וקרב ,ףלוו ,ןמטור ,ץטינייר ,ינרס רמ
 ירבעה רפס תיב תושרל דמעוה ,תיגולואיגה הליהקה לש תסנכה
 תמחלמ הז רפס תיבב ומחלנ תונויצל םידגנתמהו םידיסחה .יממעה
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 םח הנושארב .ירבעה רפסה תיב םויק תא לכסל וסינו — המרח
 ;ירבעה רפסה תיבל םהידלי ורסמש םירוהה לע םימויאב ולחה

 רפסה תיבל םהידלי וחלשש םירוהה לא ריעה ינקז תא וחלש םח
 ידי לע םרחוהש ,הז ירבע רפס תיבל םהידלי חולשלמ לודחל םושקבו
 םהינב לע ומייא םירוהש חרק .םירומח םירוסיאב םיר״ומדאו םינבר
 תא וחלשי םא יתחפשמ רשק לכ םתא וקתניש םירגובמה םהיתונבו
 ריעה בר .חתפתהל ךישמה רפסה תיב םלוא .הז רפס תיבל םהידלי
 תיבמ קחרתהל ץעי םלוא ,רפסה תיב לע שרופמ רוסיא איצוה אל
 ההובג המר לע דמע רפסה תיב .םהל םידגנתמ לארשי ילודגש הז רפס
 רפסה תיב שארב .םילועמ הארוה תוחוכ רפסה תיבב ודבע .המיאתמ
 םיירבע דומיל ירפס רבחמ ,הלועמ גוגדפ ,רגנידיירג םירומה ודמע
 הרומ ,םכח דימלת ,םינבר תחפשמל רצנ רללימ םייח ןועמש רמו
 אציש ׳ףוירפא״ב וסרפתנ וירמאממ םיבר) .םידימלתל רוסמ ןיוצמ
 ,תעדל וחכונ םידגנתמהו םידיסחה רשאכ ,ןמזה ךשמב .(הקירמאב)
 ,ימואל־יתד ךוניח ןתונ רפסה תיב יכ ,ךכ־לכ ארונ וניא דשה יכ
 תכשמהב ךרצה .ריעב ירבעה רפסה תיב לש ומויק תדבוע םע ומילשה
 תירבעה היסנמגה דוסיל רבד לש ופוסב איבה תירבעה ןושלב ךוניחה
 הדוסי לע .יתד־ימואל חורב הידימלת הכנח וז היסנמג .ריעב "הנבי"
 הרומ ןפוא לכב .ליעל םיקרפה דחאב ונרבד רבכ — וז היסנמג לש
 תא ללחל זעה אל "הנבי" תירבעה היסנמגהו ירבעה רפסה תיב
 רפסה תיבב הרק ןכ אל — איסהרפב לארשי ידעומו יגחו תבשה
 היסנמרגב ןפוא לכב .שטאקומב "תוברת" תירבעה היסנמגהו ירבעה
 הז רפס תיב .דימלת תואמ ששכ ורקב ירבעה יממעה רפסה תיבבו
 הליהקה תצעומב .הנוגה הבצקהב הליהקה ידי לע וכמתנ היסנמגהו
 התוברתו תירבעה הפשל םינמאנ םינויצ ,רומאכ ,ובשי הלהנהב םגו
 וכז אל תוינויצה רעונה תעונת לכ יכ ןיוצי .הרומתה תא וגישה הלאו

 .יהשלכ תירמח הכימתל הליהקה דצמ
 ודיז" םשב ינויצ ןועובש תירגנוהה הפשב עיפוהל לחה 1925 תנשב
 ינורס הלב עודיה ינויצה היה ישארה וכרועש (28100 א£?1^?) ״אלפנ
 םינקחשהו תוינויצה חורב תוזחמ המכ בתכ אוה .עודי ינויצ רפוס -
 םחול היה ינורס רמ .הלא תוזחמ םיגיצמ ויה םיבבוחה םינויצה
 תיטסינויזיברה העונתל ףרטצה םימיה תוברב .םילעפ ברו ןמאנ ינויצ
 םא — יטסינויזיבר ןויבצ לבק ותכירעב ןועובשה .ריעב ר״תיב ־
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 םהימרז לכל תויללכה תוינויצה תולועפהו תועדוהה וב ומסרופ יכ
 ,רגלוב השמ ר״ד ןועובשב היה עובק רפוס .ללכהמ אצוי אלל םהינווגו

 תמרל תובר םרת וירישו וירמאמב .קיתו ינויצ ,עודי ירבע ררושמ
 .ווארב םשב וירמאמו ויריש םסרפ רגלוב ר״ד ,הזה ינויצה ןועובשה
 תעונת ןיבל ץולחה תעונת ןיב םיסחיה ודדחתה םינשה ךשמב
 .ךוותב היה יחרזמה ץולחהו יריעצ ףינס .ר״תיב תעונתו םיבכמה
 לכ םע םיבוט םיסחי םייקלו הז בירב ןזואמ תויהל לדתשה אוה
 היה רשפא־יא יכ ,טטומתה ינויצה ריעה דעו .תועונתה יפינסמ דחא
 ,ץולחה תעונת םע ר״תיב רעונה תעונת תא דחא ןחלושל בישוהל
 קזחה ףינסה .(1933) ג״צרת תנשב בורוזולרא ר״ד חצר רחאל דוחיבו

 ויהש — םיקיתוה םינויצה .ר״תיב״ רעונה תעונת לש היה ריעב
 םהו תיטסינויזיברה העונתל ורבע התלהנהבו הליהקה תצעומב םירבח
 תירמוח םנימיל ודמעו "ר״תיב" רעונה תעונת תא םתוסח תחת וחקל

 .תירסומו
 .טריווניול תחפשמ התיה תונויצל וסיוגש תונושארה תוחפשמה ןיב
 היה רפיש דוד רמ .ריעב השודק ישימשת לש ידיחיה תונחה לעב

 .וקרב יבצ ןמרה רמו גרבסגינק םיחאה ןכו ,רוסמ ינויצ
 תעונתל ויה אביקע־ינב .ריעב אביקע־ינב ףינס חתפ הפנע הלועפ
 תירבע דומילל ברע ירועש ומייקתה .ריעב הקזחה תיכוניחה רעונה
 התשענ טאל טאל .הלא ברע ירועשב ורקב ריעה יבשותמ םיברו
 םיפסוא ויה אביקע־ינב ירבח .תוינויצה תודוגאה ןושלל תירבעה

 יריעצ לש ףינסה .לארשיל תמייק ןרקל תומורת ריעה תובוחרב
 וז הגולפב .ריעב םיצולח לש הרשכה תגולפ םיקה יחרזמה ץולחהו
 — םהמ םיבר — הקוסעת ואצמ םירבחה .רבח 50־כ ךרעב ויה

 ינימ לכב ורדתסה םידחא .ריעב םקוהש הנירגרמל תשרחה תיבב
 ורבע ןכמ רחאלו הנש ךרעב המייקתה הגולפה .ריעב תורחא תודובע
 הגולפל רבע ינשה קלחהו תיאלקח הדובעל היקבולסל םירבחה תיצחמ

 .לארשי־ץראל ןכמ רחאל ולע םלוככ םבור .שולבסל
 ינויצ םאונ לכ .ריעב םירקבמ ויה םימרזה לכמ םינויצ םיגיהנמ
 ןוטלשה לש ההובגה תודיקפה .תונויצל הכרב איבה ריעב רקיבש
 םינינעב וקסעש הלא דוחיב — םהמ המכ .ריעב תזכורמ היה יצראה
 ועיפשה ,קפס םוש ילב ,הלאו ,הלא םימואנ עומשל ואב ,םיידוהי
 םה .ריעב תוינויצה תועונתל דהוא סחיב הסחיתהש תודיקפה לע
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 תא עובקל אבש יצראה דקפמה תעבש תוינויצה תועונתה תא ודדוע
 י״עו ידוהי םואל לעכ םתוימואל לע וזירכי — םיטועמה תויוכז
 ימואל טועמ םא יכ ירגנוהה טועמה לש ירפסמה סחיה ןטקוי ךכ
 טועמכ ויתויוכז תא דיספה אוה םיבשותה רפסממ 20%־ל עיגה אל
 תויוכז המכל וכז ךכ םושמו 23.3%דו תא וגישה ןכ םידוהיהו ימואל
 שטאקנומ םא .ךכ לע ונרפס רבכ .ריעב ירבעה ןושלב שומישל רשקב
 תינויצה רצבמ התיה ראווגנוא ירה ,תימשרה תינויצה רצבמ התיה
 ןותעה לש תניוצמה ותלומעתל ףוקזל שי תאז תא .תיטסינויזברה
 .תיטסינויזיברה תינויצה העונתה לש הרפושל ךפהנש ,ינויצה ידוהיה
 ,ינויצ ןועובש ,תירגנוהה הפשב ,שטאקנומב עיפוהל לחה ידגנ לקשמכ
 הגילה לש ינויצה ןקסעה לש ותכירעב ,(1ז1 520) ״השדחה הלמה״
 ףסוי־לתב בשיש — גרבנזור םולש רמ תדבועה לארשי ץרא ןעמל
 ןושלב ינויצה ןועובשה עיפוה םג שטאקנומב .הצרא ותילע רחאל
 השמ רמ היה יכרועש ("ידוהיה לוקה") "עמיטש עשידיי יד" תידיאה

 רחאלו היקבולסוכ׳צב יחרזמה תעונת יגיהנממ דחא — ןיטשדלוג
 הרבע היקבולסוכ׳צב הדובעו הרותו יחרזמה תעונת אישנכ רחבנש
 ,היצילגב אקרוט דילי היהש — רענאק שיבייל עודיה יאנותעל הכירעה

 .שטאקנומ ריעב דבעו לעפ לבא
 הבצמ המ תדמב רפוש ,תדבועה לארשי ץרא ןעמל הגילה דוסי םע
 .הגילה םע הלועפ ףותישב הדבעש — םיללכה םינויצה תגלפמ לש
 אוה .עודי ינויצ ןקסע — ראולסרב דולופאל ר״ד ד״ועה רחבנ ר״ויכ
 .ריעב תידוהיה היצנגלטניאה ךותב תינויצה הדובעל הבר הפונת ןתנ
 .תיצראה תידוהיה הגלפמה לש לעופה דעול םג רחבנ ראולסרב ר״דה
 תעונת םעטמ ןולוחב ריע שאר ןגסכ םג ןהכ הצרא ותילע רחאל

 .ל״דפמה
 הנמתנ ודיל ,תיטפרקה־היסור לש רוטאנרבוגה םג בשי ראווגנואב
 ויה הלאמ .שיא 16 תב (הינרבוגה תצעומ) אדאר — ינלאנירבוגה
 .יצראה יזכרמה ןוטלשה י״ע םינמתמ ויה םירבח 4־ו רבח 12 םירחבנ
 הצעומה רבחכ הנמתה הז ץרא לבחב תידוהיה הגלפמה םעטמ
 יחרזמה תורדתסה אישנ ,ןיטשדלוג השמ רמ — הבושח הרשמ —
 הצרא ותילע רחא) .שטאקנומ בשותו היקבולסוכ׳צב הדובעו הרותו
 זכרמ םג םיוסמ ןמזו יחרזמה לעופה לש לעופה דעוה רבח היה

 ומוקמב אב וז ותרשממ רטפתה אוהש רחאל .(תמצמוצמה תוריכזמה
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 םינש לש םיצמאמ .םילעפ ברו רוסמ ינויצ ,ד״וע ,ץיבוקלפ .ל ר״דח
 תוליהקה לש היצזיטרקומד ןעמל םריעב םינויצה ועיקשה תובר
 תולהנהלו תוצעומל רחבהל םינויצל םג תורשפאמ ויהש ,תוידוהיה
 תוליהק המכב — ירפ הלא םיצמאמ ואשנ תונורחאה םינשב .תוליהקה
 ןייצל שי .תוליהקה תולהנהלו תצעומל םינויצ ורחבנו הרטמה הגשוה
 לש רוטאנרבוגח ףתתשה ריעב "הנבי" תירבעה היסנמגה תכונחבש
 הכרב םואנ אשנו תישיא ראבארה ןיטנטסנוק רמ תיטפראקה־היסור

 .בהלנ
 ר״דו ץיבוקלפ .ל ר״ד ,ץיבוקסוי .מ ר״ד ד״הוע ריעב תונויצה יגיהנמ
 ,םינגרואמ םינויצ ויהש ,גרבסגינק םיחא ,ץטינייר ,יבצ וקרב ,ןמלק .ש
 ועיפוה םה .תינויצה העונתה לש תינידמה הלועפה שארב ודמע
 ידוהי וינעו ןינע לכב "דארוא־יקסמז" — יזכרמה ןוטלשה ידרשמב
 :תולדתשהב ךרוצ היה דימת .הלשממה לצא תולדתשהב ךרוצ היהש

 איהש וזיאב ידוהי הערל הלפה ,וידיקפמ דחא וא ,זוחמה לע הנוממ
 תאנש םוקמה ידוהי יפלכ חליג לבחב ןוטלשה ידיקפמ דחא ;הלועפ
 ;ונסרל וא ומוקמ לע אוהה דיקפה תא דימעהל ךרוצ היחו — לארשי
 ךרוצ היהו רחא וא הז דרשמב ועקתנ םינינע ינימ לכב תושקב —
 םיירבעה רפסה יתב תשר תא ןגראל ולחה רשאכ ;םינינעה תא זיזהל
 וקחדש תוידוהיה תוליהקה ינינעב .ךכל םישורדה תונוישרב ךרוצ היהו

 לש תוחרזאה תרדסהב ;תוידוהיה תוליהקה לוהינמ םינויצה ילגר תא
 יכ ףוס־םי תעירקכ םימעפל השק היה ורודסש רחא וא הז ידוהי
 תוריינה רודיס תא וחינזהו לבחל היצילגמ ורגה םוקמה ידוהי בור
 יכ םא ,יקבולסוכ׳צה ןוטלשה .תוחרזאה תשיכר םשל םישורדה
 תלברוסמ התיה היצרטסינימדאהש ירה יטרקומדו רואנ ןוטלש היה

 .הב הגגח היטרקוריבהו



 ׳ט קרפ
 יפוליח ירחא ואווגמא ידוהי לרוג

 האושה הפוקהו ןוטלשה
 .תשדוחמ הנדעל התע וכז ,דימתמו זאמ םיימשיטנאה םירגנוהה

 ךכל הפסונש דוע המ ,בטיה הטלקנ תינטשה תיצאנה הלומעתה
 םיחטשה תא וריזחהש םה םינמרגה ירה .תירגנוה "תויטוירטפ"
 םה ךכיפל .הנושארה םלועה תמחלמב הנממ וחקלנש — הירגנוהל
 םידוהיה תויוכז תא וליבגהש "םידוהיה םיקוח״ה תא ליטהל ושש
 םע םנמא .שדחמ הילא וחפוסש םילבחה לע םג הירגנוה תנידמב
 חופיסה תעשב ובריסש םידוהיה םידיקפה םתוא ,ןוטלשה יפוליח
 םרכש לע התע ואב היכ׳צל םינומא תעובש עבשיהל היקבולסוכ׳צל
 איה םלוא ,הנושארבכ םנכ לע םתוא הבישוה תירגנוהה הלשממה יכ
 הלא םידיקפ ורבעוה םימי המכ רחאל .ןיע תיארמל קר תאז התשע

 .ריעה ידוהי ראש לרוגכ היה רמה םלרוגו תואלמגל
 םייחב ,יטרקומד רטשמב תויחל םיליגר ויהש ראווגנוא ידוהי
 דובעיש לש םייח לגעמל םואתפ וסנכנ ,גשומה ןבומ אולמב םיישפח

 .רפע דע םואכדש ילכלכו ישפנ
 רחסמה תונוישר תא וללש םירגנוהה .דעצ רחא דעצ השענ יוכידה
 היהש ריעה רחס .םהינווג לכל םיידוהיה עוצקמה ילעב לש תונוישרהו
 תונוישר .םיירצונ םיידיל רבעוהו םדימ אצוה םידוהיה ידיב הכ דע
 ,םיסדנהמ ,ןיד־יכרוע ,םיאפור :םידוהיה םיישפחה תועוצקמה ילעב
 .םידוהי םירפוס לש םירפסה לכ ומרחוה .ולטוב ,םירומ ,םילכירדא
 .ףוסיא םוקמל םירפסה תא איבהל םמצעב םיצלאנ ויה םירפוסה
 תודוגאב םהינימל םינמאה ,םיררושמה ,םירפוסה לש םתורבח הלטוב
 םידוהיה םיאפורה .תונושה תודוגאה ןמ ואצוהו םהלש תויעוצקמה
 תד לדבה אלל היסולכואה תא ותרישו םהידיקפת תא ואלימש
 רתי ומכ וכפהו תידיימ ורטופ יתלשממהו ינוריעה םילוח תיבב עזגו
 םיירזכא םיקוחב וגישה םירגנוהה .לכ ירסוחמל — ריעב םידוהיה
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 ידוהי .ריעה ידוהי לש םמחל הטמ תתירכ תא הלא םינוקרד —
 תידוהיה הליהקה תונובשח .לכ ירסוחמ םידורמ םיינעל וכפהנ ריעה
 ידוהי תרזעל הליהקה לש היתויורשפא םגש ךכ ,ואפקוה םיקנבב
 ומיקהו תידדה הרזע ונגרא תלוכיה ילעב .רתויב תולבגומ ויה ריעה
 ,םרעצל ,וכפה רבעב תלוכיה ילעבמ םיבר .ריעב םיפסונ יוחמת יתב
 ןימלעה תיב .הלא יוחמת יתבב םירקבמה רפסמ היה בר .םילבקמל
 יתב .םישיבכ ןוקיתל וחקלנ תובצמהו ,םימעפ המכ ללוח ידוהיה
 הליפתה .םעפב םעפמ ינגילוח ירצונ רעונ י״ע ופקתוה ריעב תסנכה
 ,ידוהיה רעונה לש הלועמ הרימשב בורל המייקתה לודגה תסנכה תיבב

 םידוהיה בצמ .תימצע הנגהל ןגרואש ינויצה ידוהיה רעונה לש רקיעב
 ליגב םידוהיה קר וראשנו היפכ תדובעל סיוג רעונה רשאכ ערוה ריעב
 וראשנ םה יכ ריעה ידוהי לע דאמ דיבכה רבדה .םישישקהו הדימעה
 הרטשמה יניצק ןכו ,םיקיתוה םיינוריעה םידיקפה .והשלכ ןגמ אלל
 ואצוה וא ורטופ ,םירגנוהה י״ע ריעה שוביכ םע ורזחש םיקיתוה
 הירגנוהמ םיריעצ הרטשמ יניצקו םידיקפ ואבוה םמוקמב .תואלמגל
 תאנש םירודח ויהו תידוהיה היסולכואה תא וריכה אלש תימינפה
 ויה םיבשותה יקיתו םגש ךכ ,םייארלטיהה םינמרגה חסונב לארשי
 םתאש ריעה ידוהיל רוזעל ולכי אלו שדחה ןוטלשה לע העפשה ירסח

 .תורוד לע תורוד המילש הינומרהב ויח
 םיפלא םהיניבו תיטפרקה־היסורמ םידוהי 20,000־ל בורק

 הינלופל 1941 תנשב ושרוג ,הירגנוה יחרזא ויה אלש ,ראווגנואמ
 דאמ טעמ קר .תונוש םיכרדב גרוהל ואצוה םשו קסלודופ — ץינימקלו
 םהש הדבועה הלא םידוהיל הרזע אל .הז םונהיגמ טלמהל וחילצה
 תויולדתשהה לכ .םידבוכמ םיבשות ויהו תורוד לע תורוד ריעב ורג
 ריעמ האב הדוקפה יכ ונעט םיימוקמה תונוטלשה — .וליעוה אל
 .חכב ודרפוה תומילש תוחפשמ .לקהל וא תונשל םדיב ןיאו הריבה
 וחילצהש הלא םג .לעופל שוריגה יוצ ואצוה הכופש המיחבו תוירזכאב

 .םישרוגמה ןיב ויה תיקבולסוכ׳צה הקילבופרה ימיב תוניתנ לבקל
 םייחרזא םייציק םידגבב אצי ,היפכ תודובעל חלשנש רעונה
 ירה לש ארונה ףרוחב רתויב תושקה תודובעל ראשנ הלא םידגבבו

 לכב ושמתשה םהילע םינוממה .תיטייבוסה־היסור ךותבו םיטפרקה
 השק הדובעב םוניעו היפכה תדובע תא םהילע דיבכהל תולובחת ינימ

 .םייחב ורתונ םיטעמ קר .תומ דע וז
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 ףגנהבו ׳זנורוו תיזחל חלשנ ראווגנואמ ידוהיה רעונה לש קלח

 םידוהי םיריעצ ףלא םישלשמ רתוי םש ולפנ וז תיזחב ירגנוהה אבצה

 .ראוועואמ ידוהיה רעונה םהיניבו הירגנוהמ

 ,המחלמל ב״חרא תסינכ םע .שממ םונהיגל וכפהנ ראווגנואב םייחה

 .םדא ינב תומדב ףרט תויחל ורקפוה םידוהיה .העוצרה ירמגל הרתוה

 המיא םינפבו ברח הלכיש ץוחב .ותיב חתפמ תאצל זיעה אל ידוהי

 .דחפו

 ףא .ריעב תוידוהיה תורענה לע םג ודי תא םירה ררוצה רצה

 .תורחא תוסג תודובעלו תשומחתל תשורח־יתבב הדובעל וחלשנ הלא

 תונב לע ורבעש תושקהו תוברה תורצהו תואלתה תא ראתל ןיא

 סוכ ,הלאה תואלתה לכב .וז םימיא תמחלמב וללה תורקיה לארשי

 ידימ םינמרגה ופגינ רשאכו האלמתנ אל ללמואה ונמע לש םירוסיה

 הירגנוה ידוהי לש םניד רזג םתחנ ,הירגנוהל דע וגוסנו םיסורה

 .םכותב ראוועוא ידוהיו

 המחלמה תא קיספהל תדמוע הירגנוהש עידוה הירגנוה לשומ רשאכ

 היה .הירגנוה תא ,1944 ץרמל 19־ב ,םינמרגה ושבכ ,םולש תשקבמו

 ןורתפ יכ ,שבוכה ינמרגה ןוטלשה ןיבל הירגנוה תונוטלש ןיב םכסה

 ,תירגנוהה היצרטסינימדאה תכימתב םינמרגה ידיב היהי םידוהיה

 .תירגנוהה הרטשמה תרזעבו

 תיעב ןורתפ" יבגל תוינטשה םהיתוינכת תא ושיחה םינמרגה

 — םיטפרקה ירעשב רבכ דמע יסורה אבצהש רחאמ ,״םידוהיה

 יאבצה םחוכ תאפמ ,םינמרגה .ודעב רוצעיש ימ ןיאו ירגנוהה לובגה

 םהיתוינכת םישגהל ולכוי אל םה םירגנוהה תרזע ילבש ועדי שתומה

 דצמ קודה הלועפ ףותשל םיקוקז ויה םה .םידוהיה תיעב ןורתפל

 ישאר ,תוזוחמה ילשומ לכ לע הנוממ היהש ,םינפ ינינעל ןוירטסנימה

 ואיצוהו הלועפ ופתש םירגנוהה ןכאו .הירמדנזהו הרטשמה ,םירע

 .לעופה לא לכמ תוינמרגה תוינכתה לכ תא לעופל

 םקוה ראווגנואב וטיגה .תואטיגב םידוהיה תא זכרל טלחוה

 ,ראווגנוא זוחממ םידוהיה .(16.4.1944) ד״שת חספ לש ׳א םויב

 ,ץורד ,רעצישט ,יאטסופ ושלא :םיבושיה ללוכ ,שופק־ידאנ זוחממ

 תיבב וזכור ץוראדגנואו יקסורופאירוט ,חינדרס ,וטסורופ ,הנזרב־ידאנ

 קילג רמ לש םיצעה ןסחמב ןכו ץיבוקשומ רמ לש םינבלל תשורחה

 םישנא 18,000־כ וזכור ןושארה םוקמב .םשארל לעמ גג תרוק לכ אלל
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 אצוה הלא תואטיגב םידוהיה זוכיר .םידוהי 7000־כ ינשה םוקמבו
 ,ריעב הרטשמה דקפמ ,היריעה ידיקפ תרזעב הארונ תוירזכאב לעופל
 תירצונה היסולכואה ןיבמ .הירמדנ׳זה תרזעב ןכו וירטושו ויניצק

 תא ונפהש הלאכ ויה ,םידוהיה לש םדיאל וחמשש הלאכ ויה ריעב
 םהיניבש םיבוטה .םידוהיה לש םטבמב לקתיהל אלש ידכ םהיטבמ
 ורזע םה — .האחמ לכ ועיבה אל םירעוהה .םהיתורידב ורגתסה
 םישושת םינקז לע וחספ אל םה .תואטיגב םידוהיה תא זכרל ןוצרב
 לופיט לכ אלל םוחינהו וטיגל םהיתוטימ לע ורבעוה םילוח .םילוחו

 םש ולגלגתהו וטיגה ךותב ותמ םהמ םיבר ,רתויב ירטנמלא יאופר
 .םתלכלכל םמצעל גואדל םיכירצ ויה םידוהיה .הרובק אלל

 םידוהיה םינוגראה םע רשק רוציל םידוהיה וחילצה ראומנוא וטיגב
 ריעל עיגהלו טלמיהל חילצה ,וטיגהמ דחא .ולעפ ןיידעש טספהדובב
 ןטלוז ר״ד ינפב בצמה לע דיעה םשו 1944 לירפאב 25־ב טספהדוב

 .ריעב םידוהיה תצעוממ דחא ,ןהוק
 ורסמו הירציושב ידוהי ןוגרא םע רישי רשק םייקל וחילצה ןכ
 היצמרופניא דוסי לע .ראווגנוא וטגב השענה לע קיודמ ח״וד ול
 היח ןעמה רשאכ ,הירציושמ ראוד ראווגנואב םידוהי המכ ולבק וז
 ןיד ךרוע היה רשקה ימייקממ דחא ."ראווגנוא וטיג" :שרופמב
 תיאשחה הרטשמה י״ע ספתנ אוה .ראווגנואמ ןמרקא ר״ד ,ידוהי
 ןגס יכ םינמרגל עדונ ,ולצא ומרחוהש םיכמסמה ךותמ .תינמרגה
 להנל ריעה שאר י״ע הנמתנ רשא — ידורדנס ר״דה ינוריעה ןוירטונה
 ןיצק ןכו ,םיירטינסה םינינעל גואדל ןכו וטיגב הקפסאה ינינע תא
 .םהיפלכ םימחרה תדמב וגהנתהו םידוהיל דסח וטנ קורוט הרטשמה
 ,יצנרפ ףולא ןגס ,תואטגה לע יצראה הנוממה ידי לע דימ ופלחוה םה
 לע יארחאל ,רודנאש יפלאפ ףולא ןגס תא הנימ אוה .ומש חמי
 שדוחב ,םידוהיה וחלשנ וטיגהמ .לזרב דיב וב טלש רשא אוהו וטיגה
 העדוהה יפל — עודי יתלב ןוויכל ,םיטרופסנרט השולשב ,ד״שת רייא
 .רוטיקה אולמב םהה םימיב ודבעש ץיוושואב םיזגה יאתל תימשרה
 .וינבו וידבע םד — םמד םוקני ׳ה ,םישודק תומ ותמ םלוככ םבור

 ימי תא רובעל וויק רשא ,ראווגנוא ידוהי לש םניד רזג םתחנ ךכ
 .תיסחי הוולשב האושה

 דע הלערתה סוכ תא ותשו תרוכה הלע םירקיה ראוועוא ידוהי לע
 חירמרדנ׳זחו הרטשמה לש ח״ודו לכיטרפ איבנ רפסה ףוסב .המות
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 תדמשה לע ח״וד יגולונורכ ןפואב םהילע םינוממל םירסומה תירגנוהה
 ידוהי תדמשה יכ ,רתויב הרורב הרוצב ,חיכומ ח״ודה .ריעה ידוהי
 םיירגנוהה תונוטלשה תרזע ילול .םמצע םירגנוהה י״ע התשענ ריעה
 םעה תדמשהל תינטשה םתינכת תא לעופל איצוהל םינמרגה ולכי אל
 רשא םה םה הירגנוה תונוטלש יכ חכשיש רוסא ידוהיה םעה ,ידוהיה
 יפורפה ברה רשא ,ראווגנוא תליהק .םהינינבו םהיחא תדמשהל ורזע
 :הרידגה תירבעה הרושה רקוחו גארפ לש ישארה הבר ,ידורב םייח
 לכ רשא — ״םויה דעו הדסווה םוימ םירפוסו םימכח האלמ ריע״
 הרסוה אל .הילע ועיפשה אל ,ידוהיה םעה לע ורבעש תוכופהתה
 הרסוה .דוע הנניא — השאר לעמ בוטה םשה רתכו הרטעה הנממ

 !הנממ הרטעה
 םג וצלאנ ורזחש הלא .ינמרגה־יצאנה םונהיגה ןמ ורזח דאמ טעמ
 היסולכואה .תירצונה היסולכואה תאנש תאפמ ריעה תא בוזעל ןכ
 תא ושקבי ורזחש הלאש הדחפ םיידוהיה םיתבב הבשיתהש תירצונה
 רתויב בוטה ןורתפה ןכלו — הרזחב םהירוה שוכר תא וא םשוכר

 .ריעהמ םשרגלו םהמ רטפהל היה םהיניעב
 :םהל םרמאב זובבו היולנ האנשב םירזוחה תא ולבק םירצונה

 .םכתא ךירצ ימ — !ןשעה תובורא ךותמ לוחזל םתחלצה ךיא
 לודגה ןברוחה תא תוארל וחכונש ,ריעה יבשות ,תונחמה ילוצינ

 .ואבש תמועלכ ריעה תא ובזע
 ידילימ המכ וזעה ,ריעב רקבל םייסורה תונוטלשה ורשפיא רשאכ
 .תודהיל ריעב רכז ןיא יכ תוארל וחכונ זאו םוקמב רקבל ריעה
 תוחפשמ 30*כ םהמ ,תוחפשמ 50־כ ךרעב ריעב וראשנ ןברוחה רחאל
 — שיא 100,000 ךרעב אוה היבשות רפסמש ריעב םויכ .תוברועמ
 לכ טעמכ ןיא םלוא ,תיטיבוסה־היסורמ ואבש תוידוהי תוחפשמ םג

 .ריעה ידילי םידוהיה ןיבל הלא םידוהי ןיב רשק
 — דחא תסנכ תיב הטילפל ראשנ ריעב ויהש תסנכה יתב לכמ
 תותבשב ףוסאל םילוכי םה ישוקב .ץיוועגמ ברה לש תסנכה תיב
 ירפס ומלענ ןאל תעדל רשפא־יא .םיחילצמ םה דימת אל .ןינמ רקובב

 .ס״ש הרבחבו זיולקב ויהש שדוקה ירפס לכו הרותה
 התיהש הלודגה הלהקל רכז טעמכ ןיא ,ריעה ראווגנואב םא ,םרב
 ירה ,היקבולסוכ׳צ תנידמב ןכמ רחאלו הירעוהב תידרחה תודהיה ראפ
 םיקהבומה וידימלתמ דחא םק ,תשדוחמה ונתנידמב ,לארשי ץראב
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 ,ד״יה אנהכ ךלמילא ףסוי רידאה ןואגה ריעה לש ןורחאה הבר לש
 םיקהל הרטמל ול םש רשא ,א״טילש ןיילק השנמ ׳ר ןואגה ברה
 התלהק תא חיצנהלו שדחמ ראווגנוא תלהק תסירה תא רשפאה תדמב

 .לארשי םע לש תיחצנה התריב .חצנה ריע — םילשורי ריעב
 םילשוריב םיקה םישנא ץמוק תרזעב ,ןיילק השנמ ׳ר ןואגה ברה
 היתב לע ראווגנוא תירק הלית לע תדמוע םויכו .ראווגנוא תירק תא
 השנמ ברה לש ותמזיל תודוה תחתפתמו הלדג איהו היתודסומו
 המדנש םידוהי תלפת עמשית םוקל דמועה לודגה תסנכה תיבב .ןיילק
 המק ס״קת תנשב התושארש ראווגנוא תבישי םג .ריעה ראווגנואב

 .הרות לוק הב עמשי בושו היחתל
 םא וליפא ריעב תסנכה תיב תא ראווגנוא תירקב םיקהל היה יוצר
 .ראווגנוא ריעב ירוקמה תסנכה תיב לש ותנוכתמ יפל תנטקומ הרוצב
 תראפתלו םשל התיהש ,תראופמה ראווגנוא תלהק ןפוא לכב
 תודוה .חצנה ריעב החצנהל הכזת היקבולסוכ׳צבו הירגנוה תודהיב

 .ריעה לש ןורחאה הבר לש רוסמהו ןמאנה ודימלתל
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 םיחפסנ
 רואל תיתדה םתוכייתשה יפל ראווגנוא ריעה תיסולכוא

 תימשרה הקיטסיטטסה

 יאמור הנש
 ילותק

 ינווי יבלסוברפ
 ילותק

 הי׳ס תד ילב םינוש ידוהי ילגנא ימרופר

1860 2800 2214 24 437 40 2500 - - 8015 

% 34.50 27.60 0.30 5.50 0.50 31.20 - - 

1870 3787 2827 15 617 91 3679 4 - 11017 

% 34.40 25.70 0.10 5.60 0.80 33.40 - - 

1880 3715 2716 14 697 111 4140 - - 11393 
 - ־־ 36.30 1.00 6.10 0.10 23.80 33.70 %

1890 3939 3111 18 838 151 3736 - - 11793' 
% 33.40 26.40 0.15 7.10 1.25 31.70 - - 

1900 4798 39 47 12 1201 199 4560 6 - 14723 
% 32.60 26.10 0.10 6.90 1.20 33.10 - - 

1910 5481 4473 44 1368 240 5305 - - 16919 
% 32.40 26.40 0.20 8.10 1.50 31.40 - - 

1920 7356 4993 141 1080 216 6294 174 347 20601 

% 35.60 24.20 0.60 5.20 1.00 31.30 0.70 1.70 
1930 8674 7497 263 1106 251 7357 541 799 26675 

% 32.60 28.30 1.00 4.20 1.00 27.70 2.00 3.00 

1938 
<160. 15 

 22624ג 59 8384 226 1346 156 6464 5989

 — 0.20 37.10 1.00 5.90 0.7 28.60 26.50 <י/0

1941 10575 10530 197 3765 530 9576 78 — 35251 
0/0 29.99 29.90 0.56 10.67 1.50 27.16 0.22 — 

 ריעב םינוחה אבצה ידודג ילב .1
 היקבולסוכ׳צה הנידמה ידיב וראשנש םיחטשה ילב .2
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 הקיטסיטטסה רואל םואלה יפל ראווגנוא ריעה םיסולכוא
 תימשרה

 הנש
1880 

 ירגנוה
8504 

 ינמור
275 

 קבולס
1684 

 ינמרג
870 

 םינוש ידוהי
60 

 ה״ס
11393 

% 74.80 2.30 14.70 - - 7.70 - 0.50 
 '11793 152 - 1654 ־־ 1965 450 7575 1890

% 64.20 3.80 16.70 - - 14.00 - 1.30 
1900 11631 500 1223 - - 1071 - 298 14723 

 1.80 - 7.30 - ־־ 7.20 2.50 81.20 %
1910 13590 641 1219 - - 1151 - 318 16919 

 1.90 - 6.80 ־־ - 7.10 4.00 80.20 %
1920 7712 2807 - 5064 - 433 3743 1275 20601' 

% 35.80 13.60 - 24.40 - 2.10 18.10 6.00 
 26675 1371 5897 508 4572 ־־ 3458 6260 4499 1930

% 16.87 23.47 12.60 - 17.50 1.90 22.11 5.14 
1938 18037 2478 908 - - 288 - 913 22624* 

<160. 15 
% 79.80 11.00 4.00 . 1.20 4.00 

1941 27397 4072 1113 — — 268 1833 568 35251 
<>/0 77.7 11.6 3.2 — — 0.7 5.2 1.6 4 

 .ריעב םינוחה אבצה ידודג ילב .1
 ןדיאמ .תחופו ךלוה ירגנוהה םואלה רפסמ ןכל היקבולסוכ׳צל החפוס ריעה .2
 ןפואב םידוהיה ירגנוהה ןוטלשה ימיב יכ .ידוהיה םואלה היה הנושארב
 תויוכז תא ןכ םושמ ודיספה םירגנוהה .ירגנוהה םואלל םיבשחנ ויה יטמוטוא

 .ריעה יבשות לש 20%־ל ועיגה אל יכ ריעב ירגנוהה טועמה
 ירגנוהה םואלה אליממ — הניו תוררוב יפל הירגנוה תנידמל הרזחוה ריעה .3

 .תחפו ךלה ידוהיה םואלהו — לדגו ךלה
 .יקבולסוכ׳צה ןוטלשב וראשנש םיחטשה ילב .4
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 :תועוצקמ יפל ריעב תידוהיה היסולפואה בכרה

 45 םיאפור
 25 ןיד יכרוע

 5 הזוחא ילעב
 4 םירגנ
 9 םיחחפ

 3 תוינומ יגהנ
 5 םינרפס

 17 םירלדנס
 5 םירוטידנוק
 1 ןינב ינלבק

 1 ברברש
 5 םיחוכמל הכאלמ ילעב

 17 חזרמ יתב
 2 תובצמ יטרח
 1 םירפס ךרוכ

 2 רגסמ
 2 הנידע הקינכמ

 8 הכאלמ ילעב
 םישנ יעבוכל

 12 םישנל טיח
 1 סופד לעב

 12 םיטישכתל תונחו ןעש
 2 הפוא

 1 תוכימש ןרצי
 1 תוכימש ןרצי

 6 םירבגל םיטיח
 3 םיעבצ

 2 יאלמשח
 1 לכוא ינמש ןרצי

 1 םיצע רחוס

 2 לזרב רחוס
 1 םינוש םינמש

 1 הבצחמ
 2 ש״ייל תשרח תיב

 םירחוס
 תינוכמל ףוליח יקלח

 6 תוינוכמ ירכומו
 2 םיגדו תופוע

 3 םיעוצעצו טרופס
 5 טפנו ןיזנב

 19 םילרנימ םימו רכש ,ןיי
 2 תודוזמ
 4 םיטיהר

 3 םיעבצו דוס ,טלמ
 10 םילענ
 3 םינדעמ

 16 םיזילטא
 28 הנפא

 1 םיקינקנ רחוס
 8 הירמופרפ

 6 רינו הביתכ ירישכמ
 2 קבטל תויונח

 1 ץמח
 1 םינבל

 2 םימלצ
 19 ץעו ןינב יכרצ
 6 תלכמ תויונח

 2 הניגנ ילכ
 14 וידרו הריפת תונוכמ ,םינבא
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 11 תיקדיס
 1 הקיטמסוק

 18 רימ םירפס
 1 השודק ישימשתו שדוק ירפס

 1 יאקיטפוא

 2 םיסוס ירחוס
 12 תומהב ירחוס

 9 חמק ירחוס
 3 םישנ יעבוכל תויונח

 3 תורוע
 4 םישמושמ םידגב

 1 ןשי לזרב
 140 תונוש

 10 םיציבו תולוגנרת ירחוס
 9 סטקילד תויונח
 27 תוקרי ירכומ

 1 רינ ירכומ
 12 םידב ירכומ
 22 ליטזיהט

 4 היצקפנוק םידגב
 4 דב ירחוס
 1 םיסירת
 12 םידגב

 1 חלמ תונח

 1 חיטש
 2 ןתפ

 1 שקו ןבת
 26 תוריפו בלח תויונח

 17 האובת
 10 םיקנב ילהנמ
 1 תוצונ ירחוס

 17 הקסה יצעו םילחג ירחוס
 16 ןלצרופו תיכוכז ירחוס

 21 תויונמאנו םינכוס
 8 לזרב תויונח

 1 םיחרפ תויונח
 2 םיקש רחוס





 הדועתבו םוליצב ואווגנוא



 רבחתנ .דאסא הדוהי ׳ר ןואגה דובפל הבהא תרכזמו הדות תחנמ
 .שא ם״רהמ תאמ רמז ללוכ .הירגנוה ,ראווגנוא ד״בא ש״א םרהמ י״ע

 ןאמאייה המלש :רייצה .הכונח רנ תקלדה רדס אוה טסקטה
 !ל'*

1 
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 3 ראווגנוא

 םתורודל ראווגנוא ינבר

 רעטאטשכזייא םחנמ יבר (ש״א ם״רהמה) רעטאטשנעזייא ריאמ יבר
 (םוליצ ןיא)

 וועל רזעלא יבר רמייהנאמ יבצ םייח יבר



 אנהכ ךלמילא ףסוי יבר דלאוונירג ףסוי םהרבא יבר



 5 ראווגנוא

 הילידגו ואווגנוא ינבו תובצמ
 - */■ז ׳ !- 1':,>■יי ^ .;,-. יי •*•״■־..זיי

 גד!מ? ־/וזי*
 ^.ו81ממ*5^זו0מת6

 • \ י ׳־^ * * * ״^י•^ % ־*■*־■** 9 " י ־׳ ׳־ "־ # • * *
 יע יה ימ ימהבדארבדא
 ■ גיומ ב.למ סיג* * יעת'י

 ד* ימ *.*;73 *;י ׳
 -י מ^ח עה 8דדך• ללמ
 !; שיתיהזלי^סיידדד^מזבי

 ה כ.צ ג ח
 ל4 - . . ^ ^ — ••*מי^לשצימי־ימדי^

 ש״א ם״רהמה תבצמ

 1זג<^ג>"י;
 נבש^רלזפהגרבמ־לעו^ד^!. '
 ןהשרדולב סי:ר1מההעכ31וכישינ "ןי
 :הניני־מאכוהמכחמקלה^רהטב},|י
 ד^1:]מניבמב־םינש^.ועאירמאבנןגבי;-1|

 י!הר1תכססר1פמה^ומ13אןז1כ־1ז!ז|/
 לארשי >יכל זמאנכהגא ותקדצבנ ו-
 ברניבאסממא^מישאסחנמהמ -

 ל*" ג . #־נ'י

 ש״א םחנמ יבר תבצמ

 £־־41

 המןואגרברזז ןבמךוהז*דונך!1
 בוטסועביוטפגלצז שאריאן3
 ץלארבאמ קק וחאףוז?4ןויי33
 ו!;!רח[מלוטבשחרהבשב3ליל

 >_לודגרובד>פרבקניי
 1^;ג־■־^ '

 ,ש״א הדוהי יבר תבצמ ש״א ם״רהמה לש תשדוחמה הבצמה
 .ראווגנואב ,ם״רהמה ויבא דיל רובק
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 דלוונירג ףסוי םהרבא יבר תבצמ רמייהנאמ יבצ םייח יבר תבצמ

 ,ץיבודיוד שייפ םלושמ יבר תבצמ דעירפצכאג המלש יבר תבצמ
 הלהקה ב״וש



 ראווגנוא

 .הידדצ ינשמ ,אקניוודארמ ברה -

 ,ץיבוקשומ לאומש ףסוי יבר תבצמ
 ראווגנואב "זיולק״ה שאר

 ץיבוקשומ רתסא תבצמ
 (ותיערו רבחמה הבצמה דיל)
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 ואומנואב לודגה תסנכה תיב

 לודגה תסנכה תיבב שדוקה ןורא



 9 ראווגנוא

 ראווגנוא תליהק סקנפמ ףד

*>1 

 >י1 ן■־״־ יי־י׳ז* ןיס*#■ 0> •״י׳^וי/'**^ *> **־6 ** :״׳;׳׳' 9")

 'זי̂ -׳־^^/.,־״. .."£^*כ *6״ ,** *ר ■**ץ■ £*־*$• ׳ *י" ^■׳־ •״ ייז׳י־ס .<*
 א׳/ןד^

 ׳.£ 4 ׳" ז״^י *" ׳ *־י ס"־ "?׳ 'י ׳*^י?^
 _ן" .04 /• /״•* י״״׳־יי^י ע״ז-^יי• ׳מ ׳ *0;

;?/•>< 
 _ן" .** .114 ?• /*״ י׳״״יי ->> נ/׳י ד-״* ׳׳׳ ׳ ?*׳״" ׳י"/׳<

 ׳7 ( * , ?'/?<׳״>* ׳/ן^)^>ץי׳ ^•0*ז

 מ*׳ "^.י5^ ״׳׳׳ י*~*2

 $> *9( *,1 ^ £ £ ך,^ ^ ^ ׳״״ ^

 •ייי־י^*יז /:י*׳.■0+*ז\£*''**׳***

 *י# ^ £[*"■+* ״,י

 -ל ^/יי* /

 .., ✓־. ׳ ._ .י׳*> ג7ה^י״>-׳ת <£.._

 ■'׳״<2^
 $//ד*7>

 ־^7

 5יז.;•',•••^•;:: |׳*0,/ 2*0.<*1? <-׳ו

 .׳ל ■-•..•:•׳ • *• •׳ (^ •^.;••'<7-דלג•.;׳-:'•-•;׳■ י'•?:,'.:'.,':•י .׳''; ' •.•••• 7"

 '•••'.>־).:יל:.'7> 7 ;־'.■'־.■ לי: ';:■'/.^ '. ^

 3ו^יג־״3■ 7!•:ל- .י <33^^^ ^
 ׳ז.־;%יג>*;* ;.4 '׳־.ד •־,י ;. • •-;• /׳ .י •׳• \.ל ?}:.:י ׳•י.-.• .♦;>*■ י• .י•.. ■•• : . . י ; ׳.■•־ ־ .

 :#;>>)./־י ' •-׳'׳ :•:'*:?׳.'י>','׳:..£-''.: :•7.•• וליי״•׳>■ •יי •• ׳.׳' ■■•'־ .;:■!•־■:':י ׳ : •
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 ואווגתא תליהקמ תודועת
 להאה חתפ <־

 ם• זר;• .ר לכ יכ נ־ולמה ול הודו־ל ינב רחב ־ד!:♦* ארובןך חבכישיך רעו*ןך ךרבתי
 ־י^יא םיקידי.; םיטעשמי פ*ןייח המא ה־יוה דגל ןתנ רשאו המדאה •גפ לע ישא
 •~פי-י זיייה א *יה המכח ןמכ בר ימכח ,יכ כ *לבו ם־$ועל סהכ יחי םדאה םתוא השעי

 ושרק זיזי ג דיסב ואב המה.המה ץראב רשא םישירק ב1* ירקח םילורנ הרומה
 הרידאהלו תרוה לידגהל תער ביטת םימכח ןושל םנושל *ע ימלמו סכ רכר
 יי • וזכחתיו ןורו הטמ לשומ טבש ונילע וניכיו ורבג תע םימכ מ*יח םלעב

 | ונואצמ .רורדב היזע םרזמ הסחמל ינל היה סהכיב חירי,ונילעמ ונירע דירוהל
 הלוכשו םימ יקמעמב אובנו ונשפנ תיער דעבש רשא ♦רחא ♦כ ביוא ץדאכ
 .םידד ילג ושחיו הממדל הרעס ונילע וימחרב ה ס*קה,מ.יפטש תדה תאנש
 ,ויג׳־רועמ םירמוש.וניקל הכ םיקבד םויה ונליב םייח םיטקשו שולש ונחנאו
 ונו—•וכלמ ירש יניעב דסחלו ןחל טמוא ה ןמנ יכ ענע ןיאו ןטש דוע ןיא

 : הזה סויכ
 ם •א נ־דדכשב םיבקנה בבל ישנא ב-יקב ישדק חור תא ה ריעה ץן}ךמן
 ס״שה *דמיל חרובה רכח רוביחלו רשק רי,שקל.וטוקמלע ׳:״;! * ׳*
 ,ד־רזרעכ תירחש מלח,ר לל־־תהל רקבו ב־יע ביי דכב ז5יטע$ן דכי:י;י• ףו^אל
 ליכ ודידו^דדסכ ץרועיש חיפנ הל£ןתל הדות ךיוכטזיייי ":;;;זב ב ירגרגו
 ש^דקז־ו נ־רכאלמ ותכאלמ תושעל שרדמה היד הדייי־ה ׳ייד♦ ד ״־.־•■;
 םא ותגשהו וכרע יעכ שיא שיא הידומילב עומישל וא וערל תרותכ תטהל

 ץבקיו,זמיותב ונבל ויתחד יקרע ןימיב ונכמתי ביטה לדדו.טעמ םאיבי
 ונליעיוקחא סכש ורבעל וגריאל סיבר םיטע ופלזרי,םירבח לארשי יחיינ

 : ןמא ונטיב הרהימ ונשדקמ תיב הנכיו,מעדאל החמשב

 םיזז♦ ךיוויל ר*-י*זלו חרומ ליר>חל ונמע ימרל ח ו ♦ךז

 ףי^מ ק׳ד ייבר,מח׳לע ח טעמ יזויי זיר%׳י

 ק״קפיח

 ןשיה עקפ" בתכה ןוגמ ק7)^ן,*ך

 !ודהא רודלמאזבדבה

 רוז י~ד
 י• ז־׳יי רזה

 ירי^י• מ **ו• 1 יס׳ינזדי*•'־בנז •
 ( ילא ייש ■ייו׳■1* יי- י

 (!•יימ ד^איריגג** דשי י

 ז"•-" ז*לז ייי" •
 ידייי •י• ן־יר *ייי• ייו•** •

 [יי־•"־ \י ►••י ״*•ן ,

 ןדמילמדמ גמ
 שש-זוייייי-ד י

 רמדזעאש״גנ •
 מעעגזזאי רייינ •

 ימיינ״יש זייחז •
 7סדואןייעחמ וייב ח׳זהע #״י י

 דיעטעזאד עט-יא •

 רעכיעע־־יו רשמ םדז י
 אריפש קיזי י

 ן-דק ןתנ <
 •זאוידעידפ ס-ח י

 ץדפשלעמ־יקזנ יכי־יד ־ידאהלא י
 רעניענאד השיי 1

 ■ץ ־י♦ י/'הדעוה שאי יגמרעפרו בזי ינ1 דיר :יי• ׳
 ,'׳!*ן ׳" ■

 .^•יי ״׳״׳ ׳י־

 /*'׳'י׳#
 *״/• *46

 ^־*,׳*ניי'•*/ .י/ז
 ׳ ^•"'4 :"׳-.׳ל

 י^יי-י4־•^

 ז״יו^-ייי־\ן*^ ןי1^ ^
 01■ >־ ^7/׳׳שי ג 1*6־ ז׳■##
 **•**!>/-* י** _>-ד

 •ל. ,ד ״*״ ו%>4•

 ׳ /"ק?,:;
 **44X14׳י י״׳4״5

 ראווגנואב ס׳׳ש הרבח תונקת רעש

 *רי*1 •י־י ?*•*1י !*•> •*> י•• ורזייי *•ףיוי יי•* *י •יי יני•/״* •■״'־-* י"/4 ׳•׳ד
 • •ר*•* *׳>* ן*"■ •מ

 ^,ןז-ז *•?>•*> -!*) זיז־בוו׳י **'•נ •־־י *-יי יי'*״ ייייי" ז׳** ('*י ״'",י ►י—יחיר
 ש" י..יי-.י־>■ י יי " '*יל״י ןל־'־ -יי י # •1•׳ **,־־•־ *י"'•' •׳־• 'ר־' *־'־ ~
 גלו■•׳^ יייייןי׳י ■־י״7" ••"!י^יי "־•י "'** ■,'**1י *״ *״* *'*״* * 4•י*•*'*5־ 'י '*'***

 :0'׳ינ לכ־דממ האעית המ

 :רכיכב לע ודמעי דלא בג
 יז; !יו• **יי" י■ ומייוי י־> —י• >־>> ■יו *־ן**לי■ ■-**> י*) | ^יינ

 • *י* ר* י•*•— יויז• י־ייי־י ייייי•

 — יימ״ יייי שי יי״• 1־ ׳״יל• י׳ג ד!ןאד7רג לרמא ־יש* גיימ

 האושה ינפל ס״ש הרבח יאבג תמישר

 ראווגנואב ס,,ש הרבח תונקת
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 ואווגנוא יסופד

 ןושארה בתכמ
 ויתבתב

 :ץס׳ג״ר ךתב עשוהי !םקה יבגא

 ת״שקכ ׳ונו ברה יברו ירומ ינא ינודאל ןכ
 ה״הללז לטייפ ןתנ דהמ

 ־'■

 רוצי ,ר-'•.׳ ׳•.^־י^ז • • .• י .י^״י^

 .•־ *ד

 ויתוונמנז יה.*# םזו^גיימ*{,#^"^
 ; .דצו. קעוימ דומלל '
 {'׳ ידענדא למ

 > תא עדיו ; זב ארוהמ לב . |יזמ? מ

 לש אוה רפסה — ק׳צלופ סקמ לש סופדה
 .ץינייר ךורב עשוהי

 (םיפרגוילביבל עודי אל סופדה)

 הנושארה הרודהמה רעש
 (רגי סופד) ךורע ןחלוש רוציק לש
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 ואמגצואמ ןיפוריא רטש

 בוט איגה ה־-גיא אצ/כ • טז?כ־־בוט קבדל רןכאי ־בוטה לה • בוטר ןמ חי/כל׳;ך הלעי בוט

 ־־.,ט' ,הימ ^0 1? ץ>^ 4*1*1 , /ד׳י׳ד ד!*("׳ ^״ייי^/^ ^׳/׳יי ^ •׳ *־׳'•^ '?;■*"//ל"'
 /׳ ע ס ׳־'—׳ ! />;' ח ' .־ ■־׳ד י ^/־,(׳ ^/י י/ ן ימ

 . /ס 4\׳י ,רפ >,:#£ •ל/{ל^ה ׳ר^ה ✓*//* ׳,ל^י/ 4) ^*'0'? ^ "׳/י** דו*ר
 —*ל\ י~~ ל- ־ 0 . /9 1 '-7< -־• // ^11 ימ 0

 - ה״> ל׳,׳ יי• ־־.י^-י-־י /״י-־ך^צי• ׳׳'־,•;'ה (ע'יי <ג874״י' (<רי'• ^׳'/^׳ /2׳0לי;> ^ ן^מ^סיה דידו ס^די^),/

 '7 ^ ^ • /גי ׳בי׳י,׳// ןהי -צר -׳'|.׳!(אכ/
 ח ג

 .-י) ׳ . ..*•ר י *4 י ,ו ?המ ל"/ל *׳ 'האלדי ־ה(/׳ו.זיר (0'/9 }>£>' /)> 7*'/י£-יעי /•,ימ־-ר ׳ל/^׳לבי ־הדי .׳;״?

 ןל. *';י ן_1;/'^:י ," *־/,•> |זויי■ ^׳י/ל/ה ^•־ ,י^ /! *1/ 1״ ***. /!"6יי/!ל' /׳'£?/׳ 6" ׳ ?;,-<״/

 <7 ס
 /-י ,ו יממ די/ל

 . ;:.יילעמ /י׳ד/יבי /יר׳יי׳ל/
 •^ס״מ^ר (/£, 44 £ ׳. .י ^
 י/<י(ל ן1־4יכ לגי}[^ בל/,'ד/ רי׳/

 /;*> ]׳׳״־

 0(0 .יס (2גלי מ0׳׳'0 'ו/ ** ^'ג ^0^
 1 •'^1 ׳ .,׳150%

 ןה* <׳ימי> .0 ?* •;/יזי ייע׳ה 7/׳^ע״מ^י ,//יה <י׳י> דל/ ^ף;:זי ^ /י " /י (/ ן ׳־• /׳י '׳' //" \/י מ 1 ^
 {־5^״׳״•־^^ ״י׳־׳ ■•■אי/,יאפ!״״׳ מ׳*־'•^/יי ■/׳׳׳•''■ ייא ,׳7

 /,״ ,ד״ץי •״׳־ י 5י6(5 ^ "'׳",׳'^ ״׳,יי'־ /׳י^״׳־^0־

 ; ז ח ^ /ל ■*־-•■׳7
 ^ מ":אל!ור 0!ל2׳| ^)ן־י^ר ייל"'0׳ י^'׳ ה׳לד׳אי^ 4,0/. י׳י׳ו^ה ..י/ס^ ^/מ

 דה;מד //׳י •׳>•׳׳׳> ?ל£ .^׳זל י־למ^)^ • 4י ^לזי׳ר/הי מ־.י/^ (5^ ^•מ-י ^
 ז ו///.,י-?> .<>>?<״׳ /ל -י:^/ / $'•;*'*£3$ /')!*> ^>*1

 ן ׳י*"׳7 -לד ר ז'/.־־?.׳ ^י7״׳!״ /;.״ד ׳!

 ;ה^־ סיל/*׳*

 סיימ/ 4>י; ;'0/'׳•

 " (//פ׳ <י׳ץי.׳ן //.<׳ 7

 *•מ/)^־־'" ׳, י
 ר/:<>• ׳> יי;;ו^ ־א׳׳׳י/

 -7י״־יא-
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 אנהכ ךלמילא ףסוי יבר ןעמל םירפסה
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 דלממוגו אנהנ םינברה סומלופ ןינעב ןידה קספ
 •'•י ■י : •-•;•;ר-־:

 ; אדי©ש.־דזפלא םייח^•:^^
 י- "יי״מ

 ןיד תיב הספ
 •.א״עי ראווננואב תונברה רבדב שטאקנומב אבר אניד יב לש

 : ונתוא ולביקש רדו© ןינקבו קרדותפע ל*תמ רתויה ןפוא לכב ןייר•,ריב ירטש י׳פע הדותה י*פע' קספנ *"•׳••..'י•

 '־ד;• :• . :□*דדצ •־*ת י:ה ןיב דאווננוא ק*קמ ךוטסה עובק ד*בל מ־זדז•:
 ;״•/^■•׳ו^לננ*'א יר'ייד ם־זיקאו הל,דקה *שאר ומת *ד אנהב ךלמ*לא ףסל הרמ ןואגה ברה׳ ׳אה. ־■ ־•: ׳"; ?:'••ל.

 ■ .*ילש דצהו י*נ דלארנירג עשוהי מ*נהה ׳בהו .
 ^: םייוייי־־׳ה לכי^םדתחנה ןעללאקאטארפה לכ וניאר .ירחאו תול*לו ש*מי םהיתונעט .עומש ירחאו.••

 לו£יו^. י,זי;י ,!שילשהש יירחאו םידדצה ינשמ םינעוטה לש םהירבד תוכירא לש םדמו י םיירשפא?! ־י• - •־'3

 ^ : •הזכ קהותדפע ונתאמ אצי.י*תחו בתכב זענאיצ^/••"//־

 ק־וייב*. בר אוה "ר אנהכ ךלמילא ףסוי מ־גההדא
 ^ ^ .ברל שיש !דרות• לש זועו ףקות .לכב ט־(עויא>
 ־;ך• • ■ • '־.ריבא ברל םש םיכיישה םידבדה3כ5^ל^^.מ||

 ^|1^^ויאל; יאויעיא ..ק־ק־ ב־ר־אוה יד דלאוונירג עש_והי' (כ;לההי<ב^ך^^
 להקה לש נ־כהיבב ת־םל'■'והוארקי- םגו המש

 §|1|<|§*זךכיצכ זד־בר,-רותב להני ולש'.■■.ראותה קר .צ־טודל םש ;והנהברהיונרומ;!^
 §^״^ארקנ אוהש המב קר תע:םתוכזו םדוכבמ תוחפל םיניידה'ראש תובז! ע־ו^^^

 ^א^^ותחירא םשד םיניידה םע אוה טפשמל תואסכ וידחי ובשישכ םנו ,ד־בר■•'."■^

 ' • .םהל ןושאר,:

 >;•־• םיכי־שו_ םהב קד,דהש םירפכהו אקנאוודאר־ קיקד :דוהל ךיישה דבלמ) ק ׳יהי ,לילגה תונבר:ד״ע (נ י• .,.'■די ",'*'־

 ||ולאךי;יזא אמ־בו ןלה־ענ ומכ ולאה ם״פככ םש םינכר רככ דקדחהש המ דבלמ םנו -בבמ'וילא־•'

 ■££!ד־כ £י" עי.בק ןינמ שיש םוקמ לכב םוי םישלש ךשמב :(םדובכו םתוכזמ הקיל לכונ אלו הוב קדג"

 - 1?^ש -רל עשוהי ׳מ גרדה תא םיצור םא ואל טא ןה ורמאיש (םירדענ) ןעלטעצ י׳פע (להאו*,).הריחב ושת ולאה ^ '

 .ראווננוא להקהו קיקדבאגה דצמ ׳או עשוהי ׳מ ;׳ידהמ ׳א ונידו םידדצה *;טרמ רעננאמםנעיודט׳דעפ ׳ב תחגשה י״פע)• •;־

 . המש ברל ׳יהי זא ל״נה עשוהי ׳מ :רדה (םיפסאנהמ) תיעד בור י*פע רחבנ ׳יחיש םוקמ לבבו (הריחבה תעב י י

 , ןירוטפ בתכ דימ ןתיל להקה םיבירחמ םנו ,ולאה םיייפכב םש יתוכזמ רתוול -אייננוא ק״קרכאנה םיבירחמו:־ ;י- -

 לכ םנו עשוהי.׳מ :רדהל סרפה םלשל ולכויש ידכ• אצויכו להקה םמ דוע ועבתי אלש הנירמה ןושלב םנ• // י ־ך

 , <יצידמב) .ריעה ךיתב (עטא•,וירפ) םינינמ •־ראשב םנו םש ותורקל ולכוי *•יעו םש בר רותב ול ויהי םדויכזה■ 'י '

 ■ /םישמתשמ - םיכלמ ינש ץא תלקהו להקה לש ניבהיבב תלוז ~־.ד ו;רו= הריט. דוז0$'״;;ר,
 • "חי אלש םאב םרומה ראית .ל-נה קקדבאנה ברהל קר ונרומ הרומה ךיישול'׳א קחננבלדל• %

 י ' .הלתתככ להקהו ד־בא נ־ה־ל ודאשי שביתב בודה וו־נ 'עשוהי ׳ט נדו?£ךח_' ■ י

 • תוקולחמו־ םידוריפ תושעל לארשיב תאמ ׳יזוח אלש ק־הות י־פע םיריהזמ ונאו <ד !$0%£

 .לש םיטחוש דימעהל ו־ה ונייה הפירטו הליבנ רוסיאב ודד לשביל טרפבו תובירמו;,.' ^ <• ■

 ׳. ■ייחאו .רכ׳-זאכ ^צרבהו ד־ברהו ברה .חתמנ שהדיב זדזדד ,אצויכו צתבהו״ברהדי&יא .דמיימשס׳1:•''''.• ','^
 ••׳•םג1.ונםמ.לזמע':יט טרפבו וידמו דו־מ ידדמ ותנדדסו .ץדיבכ •*ל איגו דמצה.לע מ*םה'ה-זו5
 ^ .^דכ"ווה :ועיפד םתונפב שנו םחובוחרב■ ההו* ןיאו .־אצוי ץאו ץ־פ ץאו ןולדהי' תולוקהו וםצעב־רובצר;:• ^
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 •׳זי־'׳׳": : •י•'׳ •.••־■ •'■••• ׳>•־.
 '*•׳7.^77^• י •'•.״•• .י• '•'יל•

 ׳ ^*>יל:יי*\■• ■ י• י ״•.*ד •׳• •י" י •ז• ■׳׳:״'. ■י י '•־ •'**'•■■׳ יי •י . .■יי ", ׳י• י ־. ■ ׳.■■׳••• •:;!ל• ׳.-■.ן *ל 7 ,***;
 י*,"■;־^^אוה.ןעסק^הטרא ם&כ יהי םא םנ ודד.הלהקהב תוקלחתהה• טרפכו:;• 77;:*>;4;.׳,;־|

 :$^ת ןברוחו ;תוליזנו ' םירומח הרות לש ,ץראל *המכב^רומח•::.
 הכ המא .יוא ■׳א ׳יהי ויח י :םאל ,םלועל בל.לע הלעי אלו;.הלילח־^ר^כ;תאמ'.%^

 ל־^־ל;רוסו1^^^ ־*הלייבנ■ ובהלש "ברשה תטיחשש.םיעידומה;ןמ .יזא77§7
 י ? , . ׳ ■ י 'י■ •. 7 ׳ ..הרותה.^

 ,^^רלעמ :םג;יתדל םיברסמ ויה אל להקה יכ הרותה י״פע ונתאמ םייוקמ םג;י(ה;.'•.
 ל, : ׳10?נצ רוםא רדג יצרופה דצה תטיחש לבא םיביסמ ויה אל לית עשוהי ׳מנ״הה לש;"זצה םנח^.^:••
 ; ;^ןי^^הזב •לשכנש ומצעב עדויש ימ *יאשחב הלאש ולאשי.םילכה.לעו •.דפירטו■; ",ס,
 ^7^.םרצי-יץצר תואלמל הקולחמה ןודז שא ןעמל הזב םשפנ ולאנזוה רשא ׳ה ׳אדי.לע.עיעל תאזכ.ץמאנ; ;:^|•

 ';ל*רי ־.תוצ&ה להקה םהמ והקי .םולשה קמלו ,ע״פב םהל ושע םא חספב םירוסא תוצמה םגו ,םרצוי •.-,

 ;י' *׳ י •.םתוא ונקש םריחמב לינה דצהמ; ׳• •יי

 7• םירוסא ראווגנוא ק״קבש לכל טושפש ןויכ ל׳נכ (רוחמ רמולכ) םוחשל;אבש ברשה'לעו 0 י . .. 7

 ^ .,םלגד תחתל ובש המה רשא םינברה הוב ונודי וא ולאשי תומוקמ יראשבו םהילע ןודל ונאב אל ביע',םלועל;׳•, '

 .ללכ תיבחל איכ• םלשל ןיכירצ ויהיש הרותה י״פע בויח םוקמ וניצמ אל תיבחמ דצ לכ ועבתש תואצוהבו .0

 ..םיטכו צינאיבב העושי עימשמ םולש רשבמ אבי יכ דע םכתעשב וטפש םולשו טפשמו תמא התעמו•־;׳׳77

 .א״עי שטאקנומ קיקהפ איצרת ןסינ חיר יה םת חיהעאב׳'

 אריפש רזעלא םייח .
 ;7׳;.,'לעסילש דוד

 :.ךצלאז ןהכה באו ריאמ

 ^^ד יי^וחייזח הויז חןחדי םזריו^
 ־י.--״. : ׳י . ■ ־ ■:'■:••• '.*$*•*•.•••>. ••':יי•07 ^^"•:׳ד..-׳^ ■:׳.•■• ׳ •, ׳י• •׳• . •**•־;.י י .םוי םישלש• דוע לע לשבןךלא״ונזןי^^4^7
 77׳;ול1^ ייטלאפ דלאוונירנהמ םישנא הרשע דוע ופיסוי עטימאק־להאותבי^רמ^

 7: ־:־רצלאן'ןהכה• באז.דיאמ• לעסילש־דוד י אריפש דועלא
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 ראווגנואמ םידוהי י״ע םילשוריב הריד לש הינק רטש
 רמ ןגב ןמןפעפ תידיפמ למפיכמ פי&תר/יגנ !^6 תרה*# .יילעכי׳ב
 רעפיידעפע 'י׳יי׳יל רכמב ך*יך

 ׳ל,ל ות/ח | ׳ *״* )״ ״ .רקנל ׳י/יממ הרגפ לב^ *״ ׳
 לר/ע ןפל דעכ ןיה פ/ל מ5פ פל;ייפ לןללב 2/י ^,ך^ד */יימ
 פדפ;/פ יפע עללט יטע דעכ/דקפל ^ •/וס• ^"*ר&מ

 .פיד/;פמפ

 .דלליכמ למ/ל ריפ/פל/מיכפכ ל>לל %ת>£רב/נ*ייח ימי לכ ׳[/ן
 פיעכל/ ן ׳לע ללבע ל4/>6/מ.מל ריכ/פלללצפל^יבפמ;י/ן׳//ל ./ב
 לןפל קג/לפכג ןכמ י פטפפ פ/דמ ^לג/לפ פ/מ פעעככמפג/

 ,פטיקיכמ ןלמפהמ

 נידממ ל/׳׳-י פ>י ןמייקי ל///7> ןדמל פ*5 / ץיכילמ פינפפמ .£
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